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 شش وخ ادب | «شوب نماد یالوک ارد» ناونعزا

 هک دزادنایم ی اهملیف ندرگب اد اه ریصق مامت و

 نینچ كي زا یدایز ةدع هتبلا - تسا هدرک یزاب

 ینیب نیا زا وا یلو دیآیم ناششوخ «یرییماو» هو ابق
 یاهه وگ نیازا .. ه۵زنو ربا یاهت ادن د ندازا ۰ تلج وک

 یصار ادب | هدیبس> یاهشو؟ نیازا ... راومهو هتفرورس-8

 اراب راب :دن ادیم كل ریس یاهكقل و هیبشار شدو-> و تسیا

 نیاو دشاب یرگی دروط رهاظ رظا زا دها وخ یم شا د لیتسا

 لیتسا اراب راب درهچاب 4۳ تنسمقاک ۰ تسزد یتخس راک « رما

 اب و مد وش كيتسالب یحا رج لمع صوصحم كينيلک دراو

 تس  لیتتس ار اب راب اما میت اید نو ربا ام نر وا ای وس هد رهچ

 رکف هوال» و ورادناد شتآ رج هکنیا یارب دن زیمن راکنی 4

 ثءاب یتشز نسا و تسا یتشز نزمه سب و دتا 45 دنکیم

 .دنسانش دنم رذهسب رتک كد ناونعب امنیسردار وا 45 هدشز
 كار شراک رد اروا 4۲ تسنب | یگ دا زرد شفده لیتسا اراب راب

 ی تا سس تیت



 هببج ود دد کو

 دزومردیکن

 بلد
 ن-گید و عا

 یتیلاجاما

 تن وشخ اح : شح وو هم ۰ ۰ ۰
 كت :ِ ق

 هی دصج

 دا ایه

 « له لر و[ ۰
 ههنلادز ار دوح

 2 و -«مد داده صحت مو ۱
 نج

 مد رید رد هشمه

 و وه ۰۵ 5
 یدوزو شد دری ۱

 * دورد رور
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 و نشخ یاه ی

 ۱9۳ ی
 ۶ نجس نه لا شید

 تساتراجت تر
 دورم | ی و
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 كت :ِ ق
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 2 و -«مد داده صحت مو ۱
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 اما («نیش»ملیف نامرهق دا نل ] ) نیل وا « و رتک ۵» زا هنجرص #

 مطالتمو بوشآ نپ او طو ارش ید دج ص4 ( فلت اب زمیج»مایف

 بوبحم ار یناهرهق ,ضاحرصع .و رک زاب تناوشخ و ن ویسک [ رد
 ۰ هاب و رتد هتحاب 4 تا هفحاس

 | ردوخنمشد ,ادش ۳ راکمو و او هوا اب دهآ وخد شدوخهکن آ

 یا حشره یاهلسوره . ارحفا درک دارف لاوئس دروه

 یندرهاب ,درببنیب زا «یبخیب ورس .دنک رارقا
 و .دنک یزاد قشع یطیارشرهرد شقن نآوتیمن اجنیارد 92 لا

 دف مودللادنع ار نز نامه : تفرت هددالن او امت هک ربهر

 عق ومد و دش ۳ عیطم دوح عق ومد هم اعتسا وخفاللخرد ید و ملیف

 لدب | رفاصن | و محر «دنک نابصع هتل ا هار نا زر درادرد مو

 درد نیچ چیه زا و دهدز مار ندشتوکی اد و تفل اخم ۳ | دتبا

 داد مهد و دهن یسکد یل و اسب ردت و ده اهادد رگیم ورد ور

 3 اس ودن ۳ نمعج) لس ۳۹ نآ دش 8 هم اع وهدادماجن ۱ | رد وخ ی ربهردشقن

 هر ید و 2 زادش ۳ ناروم ۳ [هتمه .دیشک دهاوخ دوخلابن لد ار

 ) .روهظا | دی دج

 ِ دی دج لی امد تا دورد تلع

 سصعناسنازغمو ناوررد یاب ار

 تقداد 13 سد درگ وصتسخ صاخ

 دیآ ربقیقحت ددصرد ینیب عقاو و
 ۱ تنوشخب لی ام: هشد ر هک ددایسمرد

 واهک تسا یریقحت تلعد , رشد رد

 ی دّمک یم ساسحا دوخ رد

 تبج أاصت ی وجتسج رد اب وررد هشدمه

 تیعفاو ملادع رد هک تساک هخ

 ۱ ۱۱۱ ناسا هرات اریآ
 دن زد ی اهراکد تسد هک تسا لایخ

 اد هتشاد یربارگه نشارگ رو

 عونمهش ارد ۳ نص ان 45

 ی هدرک

 ميسانشیهام هک یعماوج

 زارع ۳7 طد اش نتشید 9
 1 اروک

 مایف ) در استس و ناتساد 2 3

 تن وشخ رد یلاکی زوم و للجم

 4 . دود تردم وجزد

 کردی مر را ۳۶ قو 21 جک که هه

1 

 دوخ شادیپ ودب رد ناسنا هک یزوسا دوتث نسحب جایتحا رها نیا
 شارب«هدوبنآ بحاص نیمزیور سفن ابریاغم هک دراد ناوارف
 ندا نحدرتمهم و هدرک عشم زاد جات را تراحت

 1۱ قاعشا 1 اه مع | سکعو | قالخا ملعم دهآ وخیمن تق وچیه

 تسا تنوشخ و عازن « گنجهب  یونعم یسجا ,رالد یاجب و شاپ ۱
 ؛تسد زعه رد قتف و ناتا دیش ۳ 4 یه مدرم هقعلس : 0

 ۱ نتشک زا رینگ انندن امهدن زیارب حالصارکش تقوچیهو تسنا عبات وا

 زا ام ۷۱م خب رات مامت « د ود دود ۳ ام ز .دتف ایمن نآ (عسهرو

 و اه یزد رنوخو اهکنج ناتساد باب امتیس رد یدورد نامرهق هک

 نشد هک جی ردتد اما تساهماع لعق ینامرهفامنیسهدرپند مدرم.دود رور
۱ ّ 
 

 شن ریاح تاعاتحا نو 4 عاتجش هک هتسخاد سوت دوس

 دوخ هبل واتلصخ و یوخ ارابجا 6 تشک د فاصنا اب ۲ درمناوج

 و تشاذگ رانک گدنا كدنا ار و ناگدیدمتس و نامولظم یماح
 یراذگ هرامش یاهدحاو لکشب دشابنامل اظو ناهاوخدب نمشد
 عامعجا ماند دوسالک لو زد هد هداج زا اراپ 6 | هظدا نک رهو
 و هو وا ارش تست اون و گه اف دراذگن نو ره ید اد یه و فافع

0 
 هانیتسا مقاوم رد نج اردوخ ۰ ۰

 ِِ ِِ ِ زا» دناب زمیج مود مای دد 9

 زین اد نانزذ « قشع اب هیسود

 ! دندوب هتخادن(مه ناجب

 یتعجرو دهد رورد ۰ گنج له

 یاهگنج هک كنیا .دنکی هتشذگب

 ۳ ۶ هحفص رد هبقد



بان[ ر امن (
 

 ۲ ندوش۲

 تاب زا س
 ال و مدز رخ ار

 ای د رو ار مد وخ

 <« هد اول |ق وو

 نوتلبمامه خروج .

 84 کا رتسب
یگ دا زر :دد یکی

 

 زاماهل [یل و . تشادز

 لاسکی ویس 4۶ ی

 سا

 گو ب۶ نردو یا (دچ و

 باتک نی !ندن | وخ اب
 دره یک دا ز

تخر ار و ندا زا
 را 

 کوس

 یگ دن ز یانعم ق هان ۸ .تینا

 مدف اب

 جو ناهگان هک وب نی الثم
 ٩۵ رب

 ند
 ی) (یاهدش قرغ یتش

 ۰ ذاد ناز
ا رمدوخ و مش اب

 ! رد هد ام

 تد و آ تسدر وسوز
 نمد ار

 ندا زا ناب ی

 یولج زا 4۶ زورکب 4٩ تسا

 دد یشورف باتک تاب هزاغم

مدشمو رذلروب وز
 تحت یب ات 

 دار
 ابق |نآ رو

 هتوها ینذک نآ رد هج یجنگ

 ما دسپ نآ زا

 4 س رس ات تسا وخیم

 او نام ره <« یدمنمل [ و
 یا

مام یاهملیو
 یار ت

 زاونیتنل او فا ودور » نا ودع

 اد مهجوت « نم

 ۱ ور یجتخا [ و سا

 درد ام

 ت>ج ادش
 مشچ هچب رو

 3 ۵م ۵ وا ۵ لب هی یاببخ

 رهوش هکذب | زا

 «۰ مگ تدعص

 شد! نم یابی ز
 ۵ اد زهدع اب درک

 و تشاو ترش اعم دوویلام

 ک رتسک را سیئر هک مه مررر

 (ع) ۲ نیب رو ی

 8۵-۵ عق ورم

 | و مشجو کتک ر
 و

 9 ۵ ود
 0 ار

 ثداود وب هد رک
 یلیخ

 نوتلیم اهجروچ
 نآرد

 .تش اد رتشرم ۹

ویکشم ی اهوم اب یرسد
 تس وز 

اک یو رب
 2ه

 تو یگز اتب

۱
 

 یکج و

 ۰ دود هاش | لرع اجر وآ یا

 اف دن ۵ ورز لو ثرا

 هک ر وامز [دیمهو ید
 ف زر آ

 یا رب هاگشن | و 4)

 4۶ ی را ۰ تسا

 را

 نیا
 زا

 ندور 42ش [ و

 نکمم ربغوا
 ۶2۸و يا اب هوای تدم

 دز (تنو یفاسب وا فا رب
 دود ۵

 ای | هش و7 لو گو دوب مک ی لیخ

 اد اه 7 یعدسنر هند زه زا

 ندش لیصد] [عراف زادهب هک

 هس دردم لوا لکیس زا جروج

 شد! وا هکع قومنآر

عص ویتر) | و
 .۵ رد ت

 هس زدم رد هک یزور

 دد کلرآ ما رو ی اه رنه
 سا

 < اهش هتسا ووخ وا زا

موا دی وه زر
 عوص و

 « ید  زیا

 نایب نف

 اشیای

 ر) یه ار ء ملیو ۳

س باخنز [ ۱ ر
 قیقحت و ۵ ر

 یدرتما [ و ةراب رو (ر دو

 ۵ دد اش

 اسب قارونم (سنک یاهشیپ رنه تشادن لاس هدراهج زا
 ل

ار ۲موهفهو انعم تسا | وتیما
 « تسا 429 و ای ی نیا را لیق 

 ۰ داد هماوا هتش وز روطنا ۸ههفد اماک

 و قسیقحت نیا رو »

 ۰ یود

ر وانت !م رس و
 یهبنمل | و هک مدش هج وتم هجل ام نا رتگر ز

 ید اب ز هد دز | وتمم ۵ ره تب ۳ یرده
 یس نشه ر ازت هر

 اراو یگ دا ز رو
 رکیم رکف و تشاو نایب ءدش اب

 یگادن ز هک

و ند اه ناشن و
اد وخدوج 

واتش و رس و د
۶ر اتس هلبس ور 

 نا

ا یفقص ندا
ادوسم ٩-ک تس

 دوشم لو تن ن
 نبذج 6-۵ ۰

ادشتارهاوج ب۲ مدیمهف دنتسه  راوا
 دا 

 دا کن تار از 7 یاس رو

ههار نا رتگ رزب
 ندادناش ی ا

ص>یش تار ۵ و> و
 ۰ فش ار 

 سکه
)۱۳12۵ 

 شب! دد راک ندا یا

ن اوتب هزنو نوع روس
 د

 ه زاد |

 ۰۳۰ لاشاو) شات

 را کا
 ودیتدلاو زا

 فریکبم
۰ 

 هلجس ود
 یقیس وم

 یرگب د هار ره

 ۱ ر تدوعخ ۵ وج و ,

 ار هنش او ۵ وج و ۳

ساک مش نماد باخت | ۳-٩
 هلهش ا 

 یگیم

 یه۵اوخ تخبسوخ , ین امهشب

تسو هک یراک رهب . لش
 ین زیم

 را آی هج ون رتهب هب

 وا و ایداکج یه ۰

 دو اما دش

 یک یگس

 یهد ماجب |

 ته ایل وكج وک
 ر

 رط اخر . دوش م اجیز | یدیقبا 3

 ی سا ۳ شاد هتشا و
 جدوج

 تسانوتلىم اه
 ترس 44۵+م۵ .

 و دادهگز الا راخیفا اب (ر

یدن ندا نک ید
عصب ار رز م

 ت

 ؟ ۰ یدگ وخر قلعه تو و

 ۹۳ تاهاکن ب | 6 (٩۰ نی |

 دو نبا لثم
 ی ایت و ٩سال 5

 قلم یرخب و
 جوراب ء تش |

 ی الط ابا و رد 4۳ ی اخش |

 دووبا اه رب یرمع جدوچ

ادیئاورن ام رف
 مه دد « ددتش

 یود یتقو جروچ تخبم7

شد دز |یم مادک ره
 د اب و لج

 یشه وهار هن وچ هک هروآیم

رف رخب دکر اب مادک ره
 «دداوق

 تر اشاتتا

 ریح قرع
 -) هوالع

 سا 4۳ ار یرگب و

 تادب « ووب هعش وا

 داب زقیقحت زا

 دبموو
 ۵ام ات

 دد

 ۰۰۰ كنکیم یآ دا ز كروب وز

  هرسک ادیب ار

 ید / و

 اروسف
 وا

 سکس ((نونلیماهر ات

 ش رس ود هک یر

 نیا ات

 طابت دا لاح نامزاب
 هک اح رو

 زبج هز اسق | زجبر
 اک

 شش و رف رها وج؛ هدن امز یقاب

 شب اهرس) ودشن

 وعآ نیا رد

 «ناب اد لک ام»
 1 دال ربخ

 ۰ دیث ام رفبم هده اش «هرح اصم و ون ماگنهب /

 تاعل اطم نیا زا بز

 نم زا هسردم هو ار یا هژ ام

 او . معشول م ۵ و هتسا و

 ددار یاهزاز
 رج هنآ نتشوت

 فاش
 مد رک فذ مد وخ

 مهم 4 مدرک
 ده | وخیو ما د

 طسقف هتل ا «موشب هشرپ رده

 ایفا یزاب ضحم
 ۹۳ يونا

 ب 224 [ ۴ هار
 6 مدرک

 هکر دوجواب , دوم روطزر (4ز

 شب اتس ار یگشیپ ره نم

 ۵۵ رده تذژ نآ زا و مد رگیم

 تزیچ رسه زا رتشیب ی و

 سوت 4۳ مو رگم ساسحا

 مو و ما | وخمم ند رک یز اب

 دوج و« منسه ۳ د وط ۲

 سا و < مهد نا

 هوکش زا یو زج

 نیا

 زر

 ۳ مد و>

 تسا وخبم

 ؟۰8موش دو ول (اهدزز اه, 4 اس |

 ساک دور لاس ن اتسا ات

نآ هلبس و و .
یاهتیصدخز 

 ! رخ یمیو ره 

دون اشآ | رو وخ نوساز و
 دد هطس ودم هس روم رو نم اس . هه 

 لیصدز) عراق هس دردم زا
 هدش

 یرشعطاق میمصتاب , ۲۵و! .دآد اوخیم سرو كروب قبل . یووزا ی رب دنیل زاورب دب اه

ی اتسود زا ات و و 8 ۳ داکب بم بم ببجع یایخ نم رظنر
 

 طرش رالو را
به شا یمریهص

 ز 

 رگ ا ۵ [ه4سض رع د۵ 4۶ تسر

 تسدب یم-ایف رو ار لوا لر

 اد یمهم لد ال3۱ , درو ایز

و درو آدهاوخ تکشجر
 

 رف) ددج قافت اب میمصت
 نیا

 هحفص رد هبقد
1۹ 

 ۱ ؟نوتلمم اه دوج» رب

را اه رد اهنیس درز ات ص و هاب
 « ۵و و



 دره ۳ امن
 وا نگید هدمع یاه ملیف . تسا

 هر یاس سایپا
 نچتناک ,دوگ ات تاناردنم ار ههلا

 ورا ات اهم ناجیه آ این اچ

 تی یرراتا میمص نادنمقاع

 را وحمه یاهروشک ودنهدوخرد و

 هب هک ناراسملیف نیاس یاه ملیف

 تیعق وم شا و د زن هم ۳ هقعلس

۳ 

 ناف ۷ ۵ لاس رد تنه

 ۲۹ لاسنیاددو تشاد امنیسدص

 كي هلاس ره . دروآ دوجوب یک

 دشیم راد د اهملسف زا راد در اسه

 راد هسیل اش رفن ره نکید ترابعب

 یاهظحالم لد اقمق رهک تف ریمامنیس
 ء: جا وایت

 یوسف یوسف ۱۵ ۸۷ :لاسرو

 و نو لا ویتسق رد ت [اهتسعق وم

 راظناو دروآ تسدب ی را وی وول راک
 هتخانشان یامنیسنیایوسد ارایند

 دعد لاگنب یامنیس .تخاس هجوتم

 - رد ای»یاهملیف ۳ دوک راه اش زا

 -اراپآ »و ( هداجهل ان ) «یل أاج ۳

 ار دوخ ( رب ذی ات سس « وتیج

 ناتس ودهرد و هز عیق یماقمد

 . دین تر امن درد هکلد

 زاشملنف سا علف ودره ندا

 مساب دوب یدراو هزات و ناوج
 0 یرتیجایت اس

 ی زاغآ رد هک «یر»د

 نل شا روک د یحارط و یشاقند

 رظان هتک رد 5 زادعد او

 « را ون رناز» هن وگچ هک دیدودود

 ملیف «راون ردولک» شرادریملیفو
 تف رگ میمصتدنتخاسا ر* هن اخد ور»

 رد و دزادریب امنیسد رتیدجهک
 یورزا ار«یل اچن اپرتاپ» ۵ ۶
 تراک دون هتخاس دوخ هک یث ود رانس

 تشک سن لا نا درک یا

 و | یدک یخا ناب هخف ین تو رک ان

 رایسبیل وحیرص ۰ هداس« دوب ریقف
 . ساسحااب و ابیز

 هب هچب رسپ «وتیجا راپآ »رد
 ها رمه هک دوشم لدمم ناوج درم

 و دوربم سراب هد شاهداون اخ ۳

 هاگشناذ رد لیصحت مرا سیس

 . دد کیه

 نیک دند رد ه والع هک ملیق نیا

 زایرادومن یدنهدرف كي ملاوعو

 لاس رد نیهرنسنیا مدام ی دن رز

 لاویتسق لوا ه زیاج قلوق ۲ ۷۰۲ ؟

 داد هدنمو دود ار ۱۹۰۵۲ زین و

 ها هدف ی اهزات ی اس

 :.تشا همدان دوجو

 ًادعب « یر تیجايتاس »
 ار و سس رام مقر نمد هلو

 وارمع یدعب نارود زا یملیفرد

ِ 

 ام را ور اب دیر ناب واست یابی ام هو خار اس بس لخت و دیار بنات ی تی تب رک ها

 هج ود 8 یگمه 19 تساسوتاراچ

 ست امتیش یی دم لو ادیم لابقتسا و

 اه نآ ویتسف بلغاردو هدش ورد ور
 شدن رزرو دل ود و جاودزا لماشهک

 یایند»ملیفنیا درک لابند دشیم
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 شقن .یوسنآرفهدنس ون « یراک

 |و]ر ار ملیف لوا
 هدهعد «یندراگ

 دود دار شاه دهاوخ

 ار «او]د نسق» سفت «نولدنل]»

 نوچ یلو . دریگب هدهعب ملیف رد

 سابعقا یيملسف رد
 «نصناورس» زا

 هدهعداروا قشاعشقن تر

 «نول دنل | »باخعت انا تست رز و

 ۰ نظنق رص

 هدننک افبا «نویل وس» 8

 هدز وا ن وذکا 4 اتیل ول شقن

 فرود یا ده زا سب 6 تسا هل ادیب

 «نامسآ بآ ) ل و |ش قن 6 اهنیسرا

 تقرک د هاوخ هدهعم ار

 سد 4 سی ول یراک رد 2

 مل اع رد ًارخا هک «سیث ول یرج»

 یثاهتیقفوم«زاوآ و ین تا عقن

 را صوصحد و هدروآ تسدد

 وزج وا نت ورووصو 12 0م

 :.تسا هدهآ رذ شورف رو تاحفص

 دد شردپ قافت اد تسا دارق یو

 لس اش اها کلا ملتف تو
3 

 !دهآ وخین (یدنمتسد

ست مو زن رخ ۵ 6 و ز ۳ ام و 1
 ت

س کل | رو رس تث وو ِ 4؟
 «! رث انی

پ رذه میل اه تسا | و ه رخال اد
 هارد یگشی

 یاهملب یرسرو نونک | مه و «فب اب

اب «سیلب ن وتجب » یا وب زب ولت
 دنکیهیز 

 ۰ تسا هند یاب ۵ « یدور مو

 نسم سه 6 نشدف ید 2 ر

 نو 5 « رولت تمایل او قفس

 راک 4 ساک و سال » نر كل اهزور

 ددصرد ؛تسا لوقشم یگدنناوخ

 نید»رتخد «نیت دام ایدالک » اد تسا

 .دد امت جاودزا «نت رام

 «ددوژاتسا تاب هد رفد 9

 ۱۱۷ رومآم شل دد ار وا هک

 راکت یا رب « مد در۵ ایه اد رو

 یدعب ملیف دد ادشقن نیا رگب د

 ۰ هریگیم هدهعز یرس نبا زا

 ندارد لکشوخ نا رتخ د مه زار

 دنهاوخ هطاحا ار وا مایف

 ۰ ۵ رس

 اب «وربهاد ء ودن» ملیفزا رب وصت نا وا 9

 « راگ ا ان اهاس»و و « تا ارگ یراک و تک رش

 اس «تکنیت وب کنی وب » ملیف زا تس | هنحص #9

 «لاواسینادد و «سبآ رک ی وت» تک رش

 رارق هک « یرناکنوش» 9

 «دن اب زمیج» ملیفنیمر اهچرد دود

 نسیورس تمدخ رد » هب موسوم

 با ق ین ی یزاب «هکلم یفخم

ذ اد نمیجی اهن ات اف زا یرگید
 لد

 امش» ملیفنیا .درک دهاوخ یزاد

 مان ؟دیشش یگ دن ز داب ود طف

 ین فا ثداوح 3 هرواک

 نمیج هجیتنل هک دعفایم قافتا

 اهاشیک زا یعمج نیب رد «دن اب

 ملیفنیا رد !دوب دهاوخ ر وصحم

 تسد زا |اردوخ سا وح دن اد نمیج

 حرط ار یرکم ناتساد و دهد

 : لنکسه هک ندرت

 نوش » هک دیث |دد تسبث دد »]

 زاسا ود ناکشیب رده تسمل رد «یرث اک

 هدر وآ تسادلد ار لوا مم ناهک اد

 زا دم ر امع رگید نا راتس ینانت

 « زوردن [یل وج»  «یلسب رب س وا اد

 «توسپ ره سک رد > و «نرول ایفوس»

 «نسادلوژ» هزاتملیف رد 9

 بشكي مین وهد تعاس» هب موسوم

 لاجنج هنحص كی «یناتسات

 حیا یر و شا اساک | دص و سنیگنن | رد

 « هنحص نردفا ق تا هدروآ

 ؟یروک رم انیلم» ؛ملیفلواهراتسود

 6 همه رد ود ره «ردیانشآیمور» و

 :دننکسم مامحتسا شودكيرب زرد

 اره اظ هک «ساه اترام» 2

 دوح نه یاهزان و عبد دد یاهنیچ

 لصءبس علیمی ار دوج هداوک 3

 هدرک همید رالد را نه
.۰ 

 لوغشم «ه ول او قفارر 0

 ول رش» 4؟ تسا یث وب داذس نتش ون

 یزاب ارنآ لوا شقن «نمل کلم

 کارد ملیف نبا . درک دها وجخ

 ۱4سا ولاور صخش یوب د وتسا

 مع «مایق واجد هب موسوم

 . دش بها وخ
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 ویلخاد رابخا هنیمزرد هتشذگ هتفه 8
 یث امنیس نارشابم و نا زاسهلیف یاهتیل ۶9

 ۱۵ ۲ زا مادک ره هک ميتشاد یا اطم نام د و>

 و هن اتادج تحبم كب هژوس هک راد اج
 یا3آ نآ فرط ثكب زا درب را رق لقتسم
 كي تاناکما هک ميراد ار ناونع لعاج

 شی وخ ضرم و ضرغ یادف ار هناخترازو
 یاه زرو تموصخو اهب راک ما ادن اب و هتخاس

 ناعجارم بلغا یتیاضران ببس هن اک د وک

 اررنهو کنه رف ترازو ملیف یسررب هرادا

 رد رگب ۵ فرط 3 تا هدروآ مها رف

 ملیف هییک ) لوعجم یویرانس ككی شورف
 كيب میتشاد ار( «یدیماا تاعاس» یثاکی رمآ

 و یناریا ی امنیس دص یب 2۸2۱ | هدننک هیهآ

 نآ دیرخ تب اد بانچ نیا هک یلحهالب كچ

 هج و هبصق دما ۰ تسا هد رک رواص وب رانس

 بود دارم رتحم یامنبس هک دو یقفگه یتس د

 هدن رب) یسراف ملیف كب شیاما تهج یتیس

 ؛هد رک تف اب رو (! ناهج رد تسیا یه زیاوج

 هک دون «یم رتحم» یلیخ یامنیس هبیضق لر

 ناعجا رم ا۵ ریا رب هک آ ضوع « زیچهمه صضصوء

 یولبجارتانیک راد كد بیت رآ و دیایب شدوخ

 و نز مادختسا دصق و هدمآ دهد امنیس

 نیا هک داش دراد ار لرتمک ناونه رتخد
 امنیس رازاب یمرگ و قل ور ثعاب « فی رش» رما

 نز کلب زا دوب یرادبخا مه ده ... دوش

 یس راف ی اهملیف رد شغآ رس هرخال اب 45 یرا رف

 یما رگ ناب رتشم کا ناف 45 ی رث امن و هدش | دید

 همان را ناش دو وخ یا رد و دز ودیم نس یور

 !دننک یم ارجا یب و؟ ابو صقر

 و شدوخ دح رد دی ابن ار رادخا نیا

 تاب ره تشب . داد را رق رظن د روم یگ اس

 ی ا رچ ام و ی اتساوهداس رهاظب بل اطم نبازا

 شا یث اهن و یلک هحیتن هک تسا هتفهن زیکن | تریح

 دش اب یهیراب تقرو زیگذ فسا روش مه رد عضو

 1 ۳ زی ریزد تووخا اقا نی یکی بت ی ادوار یونی را سام مع ِ فن ۱ ره ورد عترت و یر 2 بنز ی لوح نیوشا رب ۳ ۳ زی دام جرم ۱ 1

 امنیسر وما نا رش ابم تیحالص نادقف ببسا

 کی روما نبل وئسم هجوت و هژالع مدع بسا و

 بجوسم اد یاهرخسم و هتفشآ عاضوا نینچ

 راک رد یباسحو لرتنک ًاعقاو رگا . تساهدش

 ادید ها ر امنیس تحاسهب ی زاسهلیف دی ام دون

 ار فورعم ملیف كسب هژوس دوش هک درکیم

 هزات ود رک بل و و اب یسراف یوب رانس ناونع

 دهدب هلصیف ار هلماعم لحمیب كچاب بانجنیا

 «کدک تبو» دراذگب ار شدوخ مسا مهدع

 ترابعنیازا روظنمهک دن ادن و) نا ربا یامنیس

 ۳: ) ! تسا نآ هدننک ناربو و برخم ینعم

 سآ ر رو هک یصخش دو: عاضوا ۰ عاضوا رگا

 دود هتف رگ را رق ساسحو تیل وئسه رپ راک کد

 ودنک لامعا اردوخ یصوصخ ضا رغا دم ام

 عوجر باب را یگنعلد و یت اض را تایجوم

 عضو رگ ا : ددوایپ مهار ار هن اخت رازو كب

 یتکلمم رد کنتش | ذگیما تش | دیل اماسام یاهدیس

 دراد یگتسد نا رسا ۵ نمس و رث اهش) ز وده

 هاگتسد غیلىت روو دب ایب ی امذیس راک ساک کا

 و دب وب نز لرتمک مادختسا زا نجس شب و>

 لمع هلح رم اد «یرکب رکف۱» نینچكب ان ایحا

 لوئسم ارووخ ًاعقاو یسک رگا ! هردو رو زی

 دی اید هک نآ یاجب دیدیم عاضوانیا نا رگ و

 دن دهایمدنهدن راکهزاجا یث امنیس نینچ كيب و

 كيفا رت مک ا رآ زا ی ریگ ولج یا رب هک دن دن دم و

 رکف ای ۲ نایچاش امت هاف ر یا رب و امنیس یولج

 4۳ نبا اب تسا هدش امنیس یا رب یکنیک دا

 اف رص امنیسنیا هدیمهف ناگدنناد رگ ناب انج

 شوخ رول رتنک مادختسا وناوبا شقل دنب رد
 راک ردیب اتک و باسحرگا .. دنتسهو ربا و مشچ
 نا ز هاگه ان ام یزاسملیف یاهوب ووتسا قوا

 هن اخزاسک رهودشیمن هناخو رسمهزا یرا رف

 .تف اب یما هار یس را یاهملیف ددتخب رگ یه

 تب زا ل کشم یزک رم ار مآ وت هج وت رگ ا

 دوج و امنیس تیسا دراوو دم ۶ دا رفا ۵ دع

 نیا « اهی راک من ادن نیا اهیئاوسر نیا تشاد

 نیا  اهزرو ضرغ نیا «لحمیب یاهكچ
 نا راکیساک واهگنک تب و ندا «ف رحنم ی اه هقیلس

 هار ا.هنیس رد داوس و قوذ دقاف رظن کشت

 هن افساتم هزورما هک ام یامنیس و دنتف ای یمن

 هدوسلآ یدب هب یلئاسو قباوس یور شما

 ًاعقاو هک دشیم یتقایل و رنه نو ا؟ تسا هدش

 یآ ر وص رد طقف ۳ یامنیس «د ادا را ۲ یگتس اش

 یاه كچیب نیا زا «هز ره یاهفلع نیا زا

 هب ارنآ و هدیجید تخرد نیا درگ هک یلیفط

 هک دش دها وخ ك اد دنک یم دیده ندش تشخ

 نیا عطق 4 و دربگ را رت رد او نئمطم یتسد

 صاخشا « دزادرب ید و یاس یاسههش رز

 رب « اهگدک تب و 6 هر اس لا صاجشا «لعاج

 یی امنیسنا رج ات .داوسیب ناب وجود وس ۱۵ ۱عدم

 دنتسه دوخ بیج رکش طقف هک تیحالص دا

 بغل و وهل یا رب یاهلیسوا زر امنیس هک اهن ۲ و

 یا ربدی اب دن اهتخاس شب وخ بیج ند رک رب و

  تسا رمع كم اهنیا .دن وش هتشاذگ راذک هشیمه

 رگید و دناهداد ید ب ار ووخ ناجعنما

 مد رادکب تشاد ناوت یمن اه ۲ زا یریخ لدیما

 وراک زک رم تیمیمصو افص تحاس اهیاهنیس

 دشاب هزات كلاب یاوه یامنیس دشاب تی ۳

 دنک یم دشر رنهو یث ابی ز یاهلگنآ رد ۶

 . دنتهدیم رمث تلاصا دنمورب ناتخرد و

 دسهاوخیه سک رسه هک دی راذگن ءدشاب رمث

 یامنیس رابخا دهد ها را یدب زا یا هن ومن

 یزوراتدشاب ۰ دنک رک ذ ل اثم ناونش ار ام

 ناتساد یاج ام یث امنیس یاهربخ هک دس را

 یارجام یاج اه رظن لامعا و اه را رف

 یگ دن زاس وتیا اعف ربخ .۱۵هتح اضف واهیئ ا وسر

 . دشاب دیما و
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 رس عاب رد
 راک هوحا فا رطا رد ام هک ی اه ثحب ل ابا دب ]

 ميتشاد رده و کده رو ترازو ملیف یسد رب هرادا

 تمسقو تسا هدیسر نامتسدب هتفه نبا رد هک یاهمان

 قداص ده اش دوخ ما رویم "نیب اب رد ار 1 زا ی اه

 سیسأتل ادیدج هرادا نی ارد هک تسا یثاها رجام زا
 ... ی ردگ یم

 :دینک هجوت همان ندا رد یثاهتمسق 4 كنبا

 یارجام دون هداد صاصتخا دوخب ار نا ره یاهنیس

 شیپ لاس شش وودح رد ملی نیا ۰.۰. دداد یبلاج
 دا د رک 4 ود رملیف راک یادتب ارد .دش نآ ره دراو

 نویسیمک دیدزاب یارب ین اب رهش نلاس ار آدعب و
 رد هک شام یودب نویسیمک . دن هاد لیوحت شپ امد

 ترازو - روش ترازو ناگ دنب امز تک رش ار نام زا آ

 هرادانام زا [رد) تاعالطا ترازو (نام زن ۲) تکنه رف

 تینماوتاعالطا نامزاس - (ویدار و تاراشتلا لک

 ملیف نیا دشیم لیکشت ییا اد رهش لک هرادا و رز

 ...د رک در ار

 هژ [ را ش» امن یلصا نویسیمک» ( را آ مایف ب2 اص

 نامه ناگدنب امن تک رش اب زین یلصا نویسم «داد

 .درک ور ءار۲ قافت اب

 هوجوم نون اققطو تسشن یاب زا ملیف بحاص

 رد یلاعیاروش « درک یی اعیاروش لیکش یاصاق

 رب زو وا ماقم مث اق اب روشک رب زو تک رش اب نام زا ۲

 تاعالطا نامزاس سیئر و وا ماقهمآ اف اب کنهرف

 نیا ۰ دشيم لیکشت وا ماقم مث اق اب روشک تینما و

 دن داد یآر ءارآ قافتاد زاب و دش لیکشت مه اروش

 یا و دوشیم 4هوتحم بیت رت نبد ملیف هدن ورد

 عضو یل و دن هرکیم یتیل اعف دشیم لصاح یل ام اروش
 ار .ْنآ تمسسا اوت یمن سکچبیه هک دوس ی روص» ملیف

 ...دنک لودق

 ملیف یسدرب هدادا لیعش زاس هلص افالب اما

 قاحم زا زین ملیف نسیا ره و كنه رذ ترازو رد ۵

 .دم۲ هدرب یور و دش جراخ فیقوت

 طقف هدنب یارب ... امنیس هراتس ریدم یا

 یلعف لوئسم هکنیا نآ و تسا هدمآ ووجوب لايس تاب

 هچ اسب رنه و كنه رف ترازو ملیف یسررب هرادا

 دریآ یم هدیدان اد قباوس همهن ۲ یرایتخا و تردق

 امش اب ۲ ؟ دهدیم شی امن هناورپ اهملیف لیبق نی اب و

 « .. دیهدبد باوج ام لاوس نی دی | وآ یم

 یا و نود یادی رز هم از کلر زا 7 اهتمسو نیا

 هدنناوخ نیاو تسین ملیف كمي اهنت هک تسا نیا تقیفح

 هعشاد عالطا اهن ۲ زا یکی یا رجام زا طقف « زی زع

 فیق وت هلح رمد الردق هک ملیف هد زا ز واجتم نوک ال تسا

 . تسا هدش ها و رب بسک هب قفوم وب هدیسر یعطق

 ننه رقش اهزور فا

 هک دراد (ه ره نامهسمود

 شیعه نایرج فالخرد

 توکساب زین ودره دورو
 یکی اشا هاش اد دف

 فورعم شید رذهاگ ول ایل ۵

 لری ۹ تا اقا تا

 3 هدهآ نارب ۳ تا رور

 ها نویس لعه رد

 هد رد ۳ رفس ی دیک

 ۷ وظنمد نفس اتش ( ره ۳

 تساتحایسوریسو شدرگ
 هبنچ هنوگ ره زا رودد و

 کاوه سل اف و شلیک

 .تسا

 و ریش وآ »رگیدرف ته

 ملیفهشیپ رنه ) « 4 وفیم

 ( « یاروسماس تفه »

 ند | زی امنیسف و رعم دنم رده

 فلتخم | وجهدن رد ک وتسا

 یللمل | نید لا و.تسف دنچ زا

 كلی یفش لاین دب و دش بسه

 رور دنجات دوخ لق مار

 دوشیم درا و نآرهتب نیو

 دصق ینیاژ دنمرثه نیا

 نیدب و دراد یملیف هیهت
 زاوا ملیف هیهت ریدم رطاخ

 نآرهتب شیپ زور هس ود
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 ۵ لبح ندا اد طّوو میث | دیمت مه ام ! ا رچ 3۳

 هد راهچ حروم "۰ 6۵ ه رامش ید

 روش یسمسر هماذزور ۵ هامید متساه

 كص همان زارت و درکلمع نالیم ناریا یهاشنهاش

 نآریا نرفته نیودلگ ورتم یه مس 29 روش ه] ۳

 زا و لماش نالید نا «د ود ه دش باچ

 قیاطم و دود ععردر٩ ان ۴۳ رور۱۰ خیرات

 نا تا یه نی ودلگ ورتم تیک .یش همان زا ی وا

 لار ۲ ۲ 6 ۲۵۸۶۸۲۳۸۱ غلیم تدمشا "رد

 تدم یط رگید نأد زد یتعد ؟ تا هتشادنایر

 زواجتمنا ری نی ودلگ ورتم تک نه سخاآلاسکی

 تراسخناموت را زههاجنی و تسش ود ون و اتو زا

 ۱ تا ه دد د

 رتسسا

 ما هر |

 كلي نفسرد «هن وفیم»

 یرسنآرد اب دوح لیف ایه

 ناهفصا ردودز ناهفصاب مه

 زا ردصماح را یگامنها راد

 ملیف یزاورست علف لحم

 و درک هیدزاب ناطیشلگ

 ملبف اگآا یحتد ار لحم نا

 .دد دنسد مه دوج

 هدعب ۱ نفس رد هز وفبم

 وتسدد اهم نا ریاب دوح

 زا یگید رفن تسید هآ رمهد

 .تم] دهاوخ ملیق نانک راک

 هد طوب رم ملیف ناتساد

 هداجو روالد یئاروماس

 ی

 ریگب قوقح ملیف یسر رب هدادا یلعف نواعمهک مین ادیم

 نآ ری ارد ملیف هدننک دراو یاهتک رش زا یک یهس ر

 ی رتک ۵ نا ومع لعاج نامه ین نآ سی ر و تسا

 رت اف هند ا رد ار هوخ رصع زور ره یرادا رگ هطسفس و

 و | رذ؟ یم

 تسا فسات راهظا دز ناوتیم هک یفرح اهنت

 نیذچ سیس ات ود زا هک یاهراداب تبس فسأت راهظا

 الاح ... تسا هدیشک اهاجنب اب شراک و هدش ف رحنم

 یرگ هلماعم ناشراک یتدم زا سپ قب اس تارادا رگا

 ...دن اهد رک عورش راکلوا زا اهنیا دیشک یم

 یسررب هرادا هک زبس غاب رد نیا اب ًاعقا و

 كنه رفترا زو زا فیح تفآ دی اب تسا هداد ناشن ملیف

 هما امعحا شا مققدرف 1

 ٩مد هتیه ز است یک ۱ دوشم

 ناگسشیش سه تسادد ور وشک لرد

 .دزاس مها یف گشاد

3 ۱ 
 يچسابل نسح یاد۲

 مناخ رسمه و رازاب رجات
 یاه تسیلاعف زا | ریمح

 دادز شرسمه یرنه
 تسا 4:۵ ی تسیپ یصاد

 مسا نم رسهه هکنیا اب

 باخت ادوخیا رب داعتسم

 دوجو اب اما تسا هدرک

 هات وک تدمنیم» دد نیا

 و دنا۹تخانش ا روا همه

 هاب ز ام یارب دوخ نیا

 نبادوجواب .تسی هدنمب ز

 ککنهآ رطف دیعزوررو
 مااخ یادصاب یاهزات
 میها وخ وبداد زاا ریمح

 ی

5 
 زا ست نربا من اخ

 امنیسملاع زایرود اهتدم

 اما ار دوخ ید راب

 تساهد رک علف رد تک یش

 دنچ نی زا د وشیم هتفگ

 نادنم ره ۵ اهزاسربخو اهربخ ۵۵ تساهداد یورامرهشرد هچن آ ۵۵ رتانت ۵۵ امنیس ۵۵ باتک ۵۵ ناشاتن ۵۵ نادنمرنح ۵۵ اهزاسربخو اهربخ ۵۵ تسا هداد یود ام رهش رد هچن ]

1 
ِ 



 هدادیور ام رهشرد هچن آ ۵ رد عَت 9 ًاهتنیف ۵ باتک

 تسا هدشواد هک یداهنشیپ

 دعدیمحیجرت نریا مناخ

 همت دیک کناف -یفلیف ود

 دشاب وا یرنهعضو بسانم

 زا دعب هک الاح لا و

 :گرثهنتف رگ هزورلاسدنچ

 ندا سس راطفا دهاوخیم

 !دشابث «هایسبرت »یراطفا

19 
 ما زعاو باختن | راک

 هدنب و هدعكب جراخب

 همان رب هدننک میظنت و

 نوی زی ولت یا رب ی وی زب ولت
 نایاب تاعالطا ترازو

 ناباپ زا لبقاب وگ و هتفای

 ظطبا رش زئاحهدعنبا یاس

 ننه ا وخاکب رمآ و ناما اب

 . تور

5 
 ترازو اریسخا

 یمسایتمایسیا رب یلاداد

 مایق هدننک هیهآ وناد رگ راک
 ۳۰ قلبم یسراف یاه

 یهگ شیپ ناموت رازه

 ۵۰ هرامش
 هدنناوخرک ذت ۳ هک تسا نی انهتسار

 کاج وب ۲ یرایتخب فوییآ خرف یاقآ ,

 راک مرگ اهرگ ردقن آ دومن ناشبا تعحمرد و مرگ

 میتسن ادیمن هک دود هتشادزاب نامدوخبهجوت زاارام

 . تس اهتیس»ه اس هلحم ۰ رامشنیمدصن ۳ ۵ رامشین ۱

 تدم هلحم دیدج هرود لوط زا هکنیا اب

 نشت :عنابصش ۱۳ اه قادر یمنایدابد
 هل رامش دصن ۳ راشعنا لاحرهد یل و منا هد یک

 ارز خاتم تل وختسف اتهنت هک سا اه گایب

 . تست راختوا و رورغزآ ۳ اخ مد اهتشاد

 ان آ طد ا رشره رد و ند رک یشتنمه یاهلحم

 ماجنا اههک تسایراک ندین اسرناگ دنناوخ تسدد

 تیل اعفنیا یزادیاپ ثعاب هک هچنآ یل و میهدیم

 طقف تسا هد رک تدامح قدرطندارد ارامو هد

 یناک دنناوخ « تسازی زعناگ دنناوخهجوت طقفو

 و دناآهد ود هلحیم سا یلصا نایحاص هشبمه هک

 دحهچج ۳ هک میاهدادناشن ام ربخا هرود ردصوصخب

 هار رد و میتسه تيدزن دنها وخیم اهن | هجن ۳

 ْ میش وکته نا تساوخ دروآ رد

 میک وک هک نیآنچ مد رادن مه یرگید فرح

 زا یگیدراب ان تسا هدمآ تسدب یتیعقوم؛ اهنت

 تمسن فلعخم درا ومرد هک یتیحمو فلطل) 1

 دن وادخ زا و مینک کشت هدناهتشاد لوذیم امد

 تمسا ی ایل ۱م

 تسا هد رک دداص یتایلام

 شش وک مامت اهزور نباو

 وف و رعم هدننک هیهت نیا

 و كج فرص وا ناراب

 نارومام اب ندز هز اچ

 نه ملیف منا ریا
 شد ننهدنکیم هه ید ۳

 شقن یافیا یارب هک یا

 رظن رد یناربا دناب نیمج

 هدرن اوخنگی و هدش هتف رک

 ندش هناب زمیج مزاول

 یاج,لیبسرب هوالعنکیو
 تروص رب هدن ربیوق اچ كي
 نگیو ایوگ و تسا ناشیا
 تبالص و تبیه نینچ اب
 یسراف ایل یه الف یرادتم

 ۰ در 1

 : (یسیلگنا)یئالط هجنپ
 4۳ تسا یدن اب زمیج یاهملیف یرس زا ملیف نیم وس

 ورب ور رگنیفدل وآ مان یدرم اب تفه رفصود رومآام نآ رو
 ناهج یالط نزخم نی رتگ رزب ندز دصق بانجنیا و دوشیم

 رثا ودفالخ رب ملیفن | .دداد اراکی رمآ «سک ا تروف» ین

 یاگ»و طسوت دو ه کن اب سا رت » شا اد رگ راک هک «(دم اب ) یلبق

 كب .لواشق رد یرن اک نوش زجب و هدش هتخاس «نونلیماهء

 -ان اجول ؛ نمک 2 رث ۲ « نوتبا یا رش هلمجزا رتخد یرس۰

 دل وراه و (رگنیف دل وگ لررد) 4 ورفترگ نینچمهو یسآ ول اپ

 ؛ نرادآ اد لاک اس

 : (یوسنارف) تشذگ هچ بشذا 9

 و ژن ومودنلیم نآ رد هک تسایسیلب ویقشع ما رد كد

 و دنتسه رادهدهعار لوا یاهشقا هورس ناژ و هل ودس روم

 ماجنا « ونازاک سروم » مساد یصخش اد شایلاد رگ راک

 7 تنسا هداد

 ۱ (یئاکی رمآ ) ناسوساج هاگهانپ 3

 راد نیا 4۳ دن اب زمیج راث ؟تبسب یسوساج تسا یمایق

 (« وال رتک و» مساب) «نویت دی وید» ار ارجام ناهرهق لر

 « كاثل دود زاوسن ا رف » ملیف نیا رد وااد : تسا هد رک افا

 ۰ تس ای ز امده

 : (یوسنارف) یدوک و؟ درد تأ32 9

 تس» (ه داح ملیف كت نامرهق رگید راب «هرامناژ»

 و هدش هتخاس کلا زژ نمتسد رک یوسا ا رو ناو رگ راک . حس وت 4

 . دداد یزابنآ رد مه یناملآ سی رتک ۲ «رو]وپ تول زیل»

 : (ناتسلگنا - ایمآ) یللملانیب سیلپ 9
 دراواه روب رز و کرک ا اتیل[ « رویتام روتکب و

 طاقت رد شی اها رجام هک دنتسهیسیلپ ملیف نیا ناگشیپ رنه

 لو رتا (ناهاگ ۲ راک تا ز ر ادم حرش و دهدیم حر ناهج فلت

 . نایچفاچاقو نا دزد اب تسا

 : (یدته) هان زا زا رف 0

 لو هک تسا یدنه زوم آ دن یعامتجا ماروكب زاب

 هب ابی ز یاههچنغ هن وگچ دهد ناشن ات هدش هتخاس اهیهآ آ

 اردنجا رملیف ناگشیپ ره . دن وشیم لدمم كل اب ان نان زو ناد رم

 تسد زا تو وهج میت ادیمن ام و دئتسه اهنیس الام و راموک

 .مد وشیمتحا رد یتاساسحاو یلاخوت زیکن |كشا یاهملیفنیاآ

 : (یسراف) یکذجسو رخ

 تک رش اب هک تسا مارو یاههب اماب یدسک ملیف كي

 الی « ما رهش . هلیلد ؛ نوب امه « اویش رذآ « رامیت وب

 هدش هتخاس دیعس روپ لیعامسا ین اد رگ راکب و هتسا رآ نسحم

 « تنسا

 . اهزاس ربخ واهربخ و هداد یورام رهشرد هچن آ هه رد ات  ۳ 3 باتک نامشاقد گچ نادنم رذه ۵ اهزاس ربخ واهربخ 9 قتسا
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 ی یی یی ی یک ی کت ی ی نی ی ی ی تست ی یک. کی ام با ی تب حس سم سا .تسش تا

 ۰ ۷۰ یا



  تسا یتراجتیالاک كی دهدیم
 راد را زه دص راهچ

 وا هک دین ادب تسیفاک ِ
 س ین وین وتن 7 ۱ 1



 اه ام وا با اد

۳ 
 ۰ اب من
9[ 9[ 

 مه تذل ووخشقا زادب اشالاحیتب و -

 هکنیا زا ًاعقاو ادتبا رد اما . هربب
 لیتس ا زا جراخار یشقا ۵ وا رود

 هدش هک وش دریک هده شی وخ صاخ

 رد و راک ات رگ هکا ]لثم تسرد .نود

 یزابین وب زی ولتیدمک ملیف یرس كب
 اد ندراقم زلد یتسدوم نیل وا مک

 دد یتبو دو دارق هک دود ین اهز

 یزاب رلیمروت رآ «طوقس زادع» » ملیف
 لامک اباد اهدادرا رقلاحنیا اب .دنک

 درک ءاضما لیم

 داود را رق ءامدادرا رق زا دوظنم

 متسیا نرقسک وف ین ابمک و ین اجل رتشم
 . تسا

 راک رد یناج 4۶ یاهدمع لاکشا
 اسکی وم هک دون نبا تشاد یتیو اب

 4۳ ار یئاهسکع زا دص رد ٩ ۳ رقآ

 یمن لومق دنتف رگیم وازا وتالب یور

 راک نیا قح داد دا رق قب اطهو درک

 وخرمی رتشیب اهسکع نیا .تشاد ار

 هدیقع» هک دود وا تروص خر عب ر

 تلاح اهتسژ نآ رد شا ینیب اکی وم

 یرا وه ربهلیف راک هچ ره . ۵ را د عوبطم 0۳

 درب یمیب رتشیا یناج درکیم تف رشیپ

 یلیخ 4 ذاج تیف رظ اکیا وم رد هک

 رمایادتب | رد هک راد دوجوید اب ز
 شدوخلوق ارد ز. تفریمن نآ روصت

 هک دوب نآاکیا وم باخت ازاوا روظنم

 یاوس ار یاهرظتفم ریغو هزات پیت

 یخل اهنیس راد 4ب خاجو یل ومعم ناز

 ملیف نیا دروم رد اکی وم .دنک هژ ارا

 :دد و یم

 < زلد یتسدوم »و مراودیمآ بت

 اماووش عقاو مدرم دنیا شوخ مود

 نمکا رب مایف نیا هک دن ادب دی اب همه

 رظند هچ رگ . د وبا یل اس[ نادنج راک

 ًاص وصخ . دز ٍِك یقمع مک و هداس ملی

 وتسنهناب زیسیلگن | ملیف نبل واهکنیا

 مآ ا د یپما بوخ نادنج ار یسیلگا | نه

 یما و تسا یزوم رم د رم ما اد رگ راک

 هد رک یمرکف روطچ نم هراب رد ما اد

 دن وب مرب ورود هک مه یثاهمدآ.تسا

 رهب امادز د رک یم هولج بد ّوم یالبخ

 سا را زج» دن دوب هن اکیب نم اب لاح

 میدش تسود بوخ مه اب هک پهاتسا

 نارگبدهک مراد جاینحا نمدین | دیم

 تدم یطرد .مشاس هتش اد .تس ود ۱

 یاهزاسآ یابند" اد نم یرا و رسمی

 حمص"تع اس زا . راک یایث و: مدش انش[

 یگ زات میا رب نیاو مد رگیم راک بش ات

 ینقوصوصخ نآ زالمقاتنوچ تشاد

 ۰ مد رک یم راک ین ویا وا ۲ یا رد هک

 ,متشادن یداب ز طابضصن |
 یتسدوم» ژان وس رپ لومق اب کیت وم

 رد ار دوخ ی راک نوش لثم « « زد

 رد اید و زد 4 تسا 4: | دز ایا رعم

 هک توافت نیا ا تسی نآ زا یثاهر»

 دن اب زمیج هک" زا لبق یر اک نوش

 دیسچ) شین اشیپ رب كرام نیاو دوشب
 یرکفنشورو قیمعو تای هج رد هداتس

 نابنج هلسلس یتیو هک ۲ لاح دوبل

 لمس و ۵ دا ام و دز ا رکفنش ور یامنیسآ

 دص ار ووخ هک دوب یلاخشیپ رده

 .دنتسا ادیم یت راجت دصو یءامتجا

 ناوخعع تسا نکمم « زاد یتسدوم»

 نآ زاشیب یتحوثا وم دن اب زمیج كاب

 4۳ تسین ید درت اما دب اب تی ویحم

 یشاکین وم نا رکفنشور یارب رگبد

 دوخ دار وا و تشاذگ دهاوخن یاب

 .د رک دهاوخ هق رغ

 اکیپ وه زا رآ رکفدش ور یلیخدب اش

 4لصاف ۳ اسان دنا اوتن زین اهیتب و

 دالد را زه دصراهچ ات را زهجنب نیل

 ینعب دالد را زهجنب .دن ریگب هدیدن ار

 هن | ریقف و لمجت ی وهداس یگ دز ز كاب

 زا روبع ینعب رالد را زه دص راهچ و

 ی اد قرنیم ز رسهب هورووتراقح ز رم

 - یردآ و نرول ایفوس و رولیت زیا
 اب و تاب یه 6 نیل تامیل رش ون روبه

 اب رو اخ كب  «وته واب و» رو

 «یرا رفد» و« اجنال» یاهلیمم وت |.« اکیا ۲

 ۳ شفک تفج دص راهج «سٍ و رز زا ورو

 «سٍ راد رد «ورد» «سامل تسددصا ا)

 .هریغو هریغو كروب وی رد رهاوج
 هدیسع نیا فالخ اکین وم دوخ اما

 : دراد

 نیانم دننکیم روصت اهیصعب-

 ماهدرک یزاب لوب رطاخب ار اهعملیق

 .ماهدش بکت رم یتن ایخ هجیتل رد و

 متسا وخیم طق9 هد اسیلیخ نمهکیل اح رد

 ماد اقم رد ه؟ ی هوک نیا تشپ ما ادب

 نم تسا هتفهن یزیچ هچ دراد را رق

 هک مرادن ار نیا سوه و مهاوخیما

 مشاب نآ یفراعتم یانعم هراس ككي

 یسایخ ار یوج یگ دن ز یلعف ه وش

 اب یلیخ 2 رتخو

 رعشهقالعوقشع

 وسلعم نالا وحیم

 رعشالصا هک و وب

 .. دراد تسود ار

 ا رم یس میش اب اجک ره .مراو تسوذ

 یک دن ز یعیمط مناوتیم و دس انشیم

 .تسا یلاع اعغاو نی ا.منک

 هج وجه مراد هارد یدازآ

 همههکننا زا منکیم ظح . مش و رفیما

 هاووت اما زت اید رومن اتسوو اب ار بش

 س۲-۱ع تي هکنیا نود مثارذگیم

 و شا نه ناتسود . دوش ممحا زم

 تو وجم۵۲ نم , دا دم رمه ۵-3 نکتس وا

 مهنیا .دش مهاوخن زد یتسدوم»

 اکین وم دن زیم فرح امش اب نالا

 لب اقه رونالا هک یا ابیتهر تا یب و

 . تسا لوس عوضوم هراد را رق نم

 یناوا رف لوب اب مس رب امش زا مها وخیم

 راکچ دب اب مریگیم اهملیف نیا زا هک

 یراک رهادب د رکیم هج دد نود امش ؟مذک

 ر- یه دکمه ید مد" کلر هک

 شیپ لاستفه موش راد! و متساوخیم

 نآ . مدشیم مدوسب كروب ویا رد هک
 نمد ید اب ز یلیخ ی اه اهنشبد عق وم

 نوج . مدرک در اد همه 4۳ دن د رکیم

 ما احشوخ و هرادن هامتعا دوویل اههب

 یراب .ماهتخب رگنآ زا لاحب ات هک

 هتخب رونمادب هرادکب هک یث اهل ود اب نم

 نرول ای -فوس كي مهاوخیمن دوشیم

 نزوا منکیمل رکف نوچ . موشب مود
 لالسج و تور . دشاب یتخشوخ

 تور نیا رد امادراد یاهدامل اقوف

 و تسا ناب امد بوخ مع کد ر لالجو

 شایگ دن ز دش اب نیگمغ رگ | مهتب تب

 . تس اب ز یلیخ ایفوس « درادن هطبغ

 روطنیهو متسین ادب ز وا هزادن اب نم

 قسم .مذک یک دا ز وا ل ما | وتیمذ

 نم . مش ۳ ما 49 رح کا ادد ز ما ا وتیما

 مراک امامراد سرت نیب دود زا زونه

 مدرک ساسحا ینفوو مرادبمتسو دار

 تا ماهدیس رز یوخج راک لامک دجب

 و یسا ومعه نز تب لذم . یاامسآ

 ۰ هداس

 درو» اعط3د هک یا ه) اسم 4 عجار

 یست واکی وم نارادتسود همه هجوآ

 وا ۲ اب شی و زما و قشع ینعب تسا

 ود نندا .هس تفک دیاس ین وی

 هدش هتخانش یمسر جوز كتاب نآ ونعب

 اما .دن وشیمتوعو فاتخم سل اجم و

 دننک جاود زامه اب دنن | وتیما مه ز ونه

 شم لاس ود .تسا مولعم ان ناک امک
 : تفگیم اکیا وم

 قالطنی ا فیلکت هکنیا ضحمب
 جاود زا ی وی وتل ۲ و نم دش مولعم

 یاهچب شیارب نماو درک می۵اوخ
 ا-ههچب زا وا هچ رگا هروآ مهاوخ

 « دی ایم شدن

 هرابنیارد رتمکاکیث وم زورما
 :هکنی اب دنک یم افتکا طقفدن زیم فرح

 نکس و اضا و(هد رکن رییمت یزبج»

 «مذگیه شاذیس>] «م راد شتس و دآانیقی ۳

 جایتحا واس و مراذگیم شما رتحا

 «. مراد

 و دنا «یینث و» و ای وس مغ ریلع

 ید زمه زا ادج هک دنهدیم حیج رت

 هک دنن ادیم مر مد رم همه یل و دن

 یفحخم ها ركب «ود نیا یاههن اخ نیل

 . هراد ووجو

 هی وس بو

 رب . - هیونیپ ویو و تورو یووب حسن مو سا مست سس چپ و یوم یو

0 

 ۳ ۷ جیج و + یو + هوس و و ۰ وب هو بیم ۰ 4 هم هج

 7 یخ و ۳۳96 3م. ِ ۳3 :

 سد

۱ ۹ 
1 



 دیاهتفگ ار یخا امش :لاوتس

 داتچد تادرم هو نایژ هطد ار هک

 امشهدیقعب . تساهدش یصاخ رفت

لوحت وریسغتلاحرد ی زیج هج
 ؟تسا

 دن راد أاهدرم ۰: یا اب رتسام

 درم دن راد اهن ز و دنوثیم نر

 ! دن وشیم

 لب اقمرد دیاب درم ارچ 9
 كي و هنانز لماک تیصخش گم

 ِ دتفعد تشحود یوسف نوت "] راک

 [اهن ر هک دی راد هدعع ًاعقاو شش

 هکنیاایو دنوشیم «درم» دن راد

 تسد زا ار ناشدوخ تعسدط

 ؟ دنهدیم

 دوزره اهنر : ین ای و رتسام

 ال یقق اصهک | رهچبذ ] درذگیم هک

 اسهار دنهدبم تسد زا دنتسو

 یتیعفومردارن اشدوخل اسنآ را زه ۱

 نادرمزا نت سقجحهک دن هو لک یی ۱

 دورد تبلت « دعد "۷ 4 دن |هدود

 لب اه و تععص تالوحت ۰ گنج

 تروصب اهن | لب اقمرد نادرمرگید

 بال هتم آ رد یقیعض تادوجوم

 ۵ دمشع ن اس ۳ 4.عم ًأح

 .دس ریمت رظنب یضاد تساعوقو لاحرد ناز یایند

 تالاوئسب وا حرفم و هن اقداص یاهخساپ تسنیا

 ِ مرگ دو ها داگنهمان زور هدنسپ و مناخ
 سل

 رهو تساتمسقود رد وگتفگن يا .«مروتسا رتنیو

 . هتف رگ ماجنا زوركيرد نآ تمسق



 -قداخ یاههدبدب زایکی اهنرق
 هک نیا لس هد ود دلدمن هداعلا

 سح یتیعقومرد | رناشدوخ اهن ز

 نادرم زا رتریقح هک دندرکیم

 یقه :هک سس و ۷ تور

 ؛ مینادب « یداع تیعقوه » كي

 ناغد ود هایس تیعقوم دننامتسرد

 یتیعقوم نینچ كي . اکیرمآ رد
 دوب تحار یلیخ مه درم یارب
 سنجودره یعامتجا رظن زا یتحو

 دنتشادلماک قفاوتنآ هب تبسف نین

 میناوتیم اهنیا مامت دوجواب یلو
 هدوب نزیعیبطتیعقوم هک میئوگب
 . تسا

 حعیحص 1 یف اسب و رتسام

 رد ناتسوپهایس یلو , دیئامرفیم

 ندمت هک دننکیم یگ دنز یاهراق

 هو ۳ هار اجذ | هد شنپلاستسد ود

 یلیخ ناتسوپدیفس یاربنیارب انب
 هدافتساناشدوجو زا هک دود ناسا

 تیعقوم كي رد ار اهنآ و دننک
 ضوعردنزیل و .دن راذگب یگ رزد

 هدرک یگ دن ز ندمعم یاهروشک رد

 نیت تلف مش ند ۱ رد مو :: تا

 مه یدایر تدم هکار نز ندوب

 روطچدرب یمرسب یتیعف ومنینچ رد

 ۲۳ کیک یه هیجوت

 یتتس .هلگسه ننادهلک

 امش یگکدنذ رد ناتردام شقن ۵ر

 اهرد امنیمه هک میوگد دد ۳ و

 هک دناهدش ثعاب هک دناهدود

 قوعهزورماهبات یگنانز تالوحت

 .دن امد

 ناتدوصقم : ینابو رتسام
 یردامرگیدتق ودنچ ۳ هک تسنیا

 رظن نم ؟ تشاد دهاوخن دوجو

 یاهنز زا و مرادن لوبق ار امش

 هک دی آ یمن مشوخ مه یزورما

 ا رن اشدوخیریپ نیعرد دنهآ وخیم

 روطنیانم . دن ند ا اهدیمنأیمد

 یئاکی رمآ یاهن ز هک منکيمساسحا
 اهن | ةنتسه اهنت امومع و یکبمف

 اریدازآ یگید هک دننک یمروصت

 لاح نيع رد یلو دناهدرک حعق

 منیبب دیئوگب نمی دنتسه دیماان

 اهدرم زا دنهاوخیم اهن ز |ارچ

 ؟ دننک دیلقت
 هک _دیتسف اسهش نیا

 دیلقت اهدرم زا |[عنز دییوگیم

 اهن ز هکنآ یطاخب طقف دننک یم

 دنا دف شوهر تو هارد
 بحاص ی و نیل و ۱ دث ربد راکد

 الشم هسک تسایستایصوصخ

 | رچ دوشد نادیضای ركي دناهتش

 عمه راکنیا زا اروا دی اد عامتجا

۵ 

 اصن ززا اهدرم :ینایورتسام

 عون كي نیا و دنتسه یتشوهاب
 یاجب اهن زهک تسا طیرفتو طارفا
 دنهآ و یه هن اخیاه راک نتخادرپ

 هنوگ ره ماجت اب رد اق هک دننک تب اث

 جاست هک هد یدوزو .دنتس»ی راک

 هفیظ ونداو درک دنهاوخ ترفاسم

 3 بنی داتفرگ هک اردرم 45 .تساز

 هکنیاهن دهد تاجن تسا یک رز»

 نتبآ رخ ارعضو درومید تر [اخد اد

: ۱ 

 .متسین امشرظن قفاومنم 9

 هک تسهولعم : یفایو رتسام

 , ترس ۴ قو | ومنمرظ) ۳ لری | وتیمن

 هدرکن روطخ مهنه نغمد یتح 9

 كد یارب یعنام نز یدازآ هک

 .دشادنلدود بوخ ردام ی و نسسمه

 فرح تنتمآ یکم هتىلا ]

 نم تسعد نم هچ ود دروم نادنچ

 ۷ ای اهخ ۱ لب نظا هطن فا زا

 اکب یمآ ردشیپ یتدم زا هن افساتمهک د ره | رد رسد ددمر هد اعساتم4

 مان اد ایل اتم | هد ال اح و هدش دم

 تو ی ن و و اه ها زا سم ما هدش

 تیسن :منکدلدوم ۳ ۱ وددود باب را

 نژ نردسم و دیدج پیتنیآ هب
 یلب ام و ساسحا نفت رتکچ وک

 هجو جیهب اهنز نیا زا و مرادن
 .موشد یدد زرف بحاصمها وخیمن

 هشمه نر دهآوخیم میس ی نوه

 یگشیمهی اه فعض ویویعد امهیاراد

 ف ظقولخمکاب دی ۳ نزدشأد شا

 درا ود رمیتق وهک دشاد یعافقدید و

 شرع | مکحوا یارد دوش یم هز ای

 شیک دن زردیرون هک دشابهتشادار

 پیتنآ ابیل و شا نشور

 ۰ یمسا توگییمیه ۳« مو ن> ند ۱

 دینک یمن رکف امش یلو 9

 دویجمگید هک دارا نر تر هک

 لمع درم یاههتساوخقبط تسین

 گ رد تردو و فاطعنا دن وتد رک

 ؟ دشاب هتشاد یرتشید

 روصد دی 0 یف اب و رتسام

 ۱۳۳ یتیعف وم نیسج ات 4 جم نیم

 قافت الا هدبایایند رد دن اوت یه

 ۱ دتفسف

 تسیزیچ نامهنیا یلو 8
 ردتسعقا و تر وصد کی رمآ رد هک

 نیا نا اق رهمگ روی وین ردالخمهدمآ

 دنتس»ه ین اسک اه ردام نی رتهد و

 وا زا عن یه تو و جده تامملعغت

 الت 9 یف وخنارد ام اهن ] هک هدشن

 بحاص هک ندازااهن آ نادن زرفو

 زا « دتیتسه یردام نیم 20

 اتفد نادنورف نیک یتاش نوح
 لمس

 نماد رکشم و :یناو و رعد
 هرز توش هات و شا
 و ههزجت یرگید روط ار هلئسم

 نه تتسآ یکتمه هک تک یه لایلتت

 مسرد یهاوخ دوخ مدآ امشرظنب
 اه ابن د حتق لاح رد زورما درم

 رد ۳ تسا یدب دچ یاه هرایس و

 سواد ند دراد جایعحا نی

 تسرد دش اب یلقاع و لماک نر

 گنج اکیرمآ رد هک ینامز دننام
 رد رم یدوعجو اه ۳ ۳ نبد ام

 زور بس روز زنا رو یون هتفوت

 تگشفت اد یتح نزیرورض عقاوم

 یلو درکیم كمک درمب ممه
 تساهدودنز تال وحت نیمهال امتحا

 یوجتسجهد هد رک راداوار درم هک

 باب رارگیدو دوربیرگید یاضف
 هک تادرا هکلب و هشابن هناخ

 . د وشد هام

 یم شدوخ یارب نیا

 , دشاد یروثت كلي هناوت

 مناوتیمن نم :ینایورتسام

 نمد اه هک یث اه نمج مامت و

 یسم روصت یلو , موشب دیئوگیم
 نی اه صحت یلیق لس منک

 یزورمایاهن ززا نه-تساهدون ۳

 مشوخرورید یاهن رزا رتمک یلیخ

 ۳ می دحزاهدای زیزورمآی اهن زدی 1

 هزاجا و دیراد نانیمطا ناشدوخم

 ۲۸ دحف ه رد هیفد



 اس رتبب یاق 7

 دادیور هفداح , عق

 یسد یتمک اه ز زور ی ژ
 یا هک | اب و (!اوزولک یاجب)

 تا ها ماجنا ی اتو و ار
۰ 

 و

یهمشذ بش تك دد «ررلسرتنب» و امتیسرد ی رس هد اکسا نت قم نمد یدج
 

وس نشحد کلی ۳
 هد موسوم یدن

 و لا طیصید ار «زرلس دن یو 2 هو سا

ششوگب وا زا ۳ تک
 هدر و 

 « تسا نامرف « نام رف

۹ «دنلک ات رب » رد هک
 ۳ 

دوخ تکلممب < گ رتخد
 ؛تفر

 باتیب ار دام سد رتیو 1 هکیل اد رد

 دوح لایندد را
 22 اذک اجب

 میید یه و درک راکب 3 ِ

نوچ ی اه ملیفاب 6 داکناوا نامه
 

نا ات أ 2
 

ِ 

 سد ِ وصحم دش ۳

ر (6ع سن 2 و ( یتروص کتاب 2 ف
 ندا و 5 د

 سا «نزنلن و یکیتروصر ۱1 راست )45

 ۳ یتسه ود ؛ بسه
 ود شام نا

 تاصخشمو تاضع تم

 و كلي نیسقن نآ 23 4 ی رات

1 

۰ 

یوسنارفقمحا | اآ راک
 سا و 9 دلش رد 4 تك ردنک ند نل داسا وب حر نبرشد ومحم زا 

 قید و

 ۱ دود ۰ . دروآ تس دد ؛ یب ؛ اهتیقفوم هدروآ رد ن است یا ه هشید ره 2و و >افیا «وزولکد» ماند ار 1

 0 زدگی 1 9
 «ژرلس رتیپ» )۰

 ها دوح ۱ ٩ ۲۵ 9
هب ندنل ز ۱ یغه 1 دد جست 7

 یا رب هک هشدگوس

 هدیس دین ا وار هت نشد اه ۳ دل وتم تاتسلرتا ؟یس ثاس» رد
 بآ ناموت 2 ره ود ؟ر یاس دو 9

 ماتم رق نفلت

 نیا نبخو دروس
 ودوش «نول ار 2 یاوآ هوا درا و

 نشست و ۵ دش
وخیرهی اه راک

 . دود د

 لس نسک هه امن د تانع وبطم
.۰ 

کولگ هدنبمساد ه دیوگب
 !تسا ذو

 شرسمه زا نسب تعد هامود ۱ ۳5 0 دو 9

 یک ) تد رد 2 اب و دلش | دج

 درد ارکاهرات
0 

م تالمجزا ت
 و ) دوش

 3 کت | سس 4 4 45" رو اس

 یتق ود رم تي ۸" ؛: لو رو

اودزاید وسكر ۳ و
 ح ج

 .. «۱دش اد هد رک

 «زرلس رتیی» درومرد اقافت |

 | رب ز تا حعحص الماک ف

 یحند آ
 و تسادنمقاللع ش ف

 اروا
 نزد تادشد

 شه ترود هزادن اب
5 

 نیا ی یو در ۵ یدوزد

 تونک | 4 داش هد اضا ار

 مان «انسزوتیو»د و تا دل اشک

 نوا جاودزا زا « تو 2 . دراد

 مانی رسید دن ررق ود تحاص

 15 ناسه یا و و «لکیام»

 هانیه یک هنز افتاب , کت

 اما را یب تیفخا
 ینادرگ راکب 6 0 راک » ملی

 الاتیا قشاع «
 ۱۳۰ 9 اه

 یاآرب و هدش
 ۴د نهش صوصخ» و

 ۳ اخهکش ۱
 ِ هشمه

 ۰ یالب وكي
 یر هارد

 و 9

 د یج مد نهش زا ۰ رد

 . تساهد رک

 نههز مبل

00 

0 

 ار هحفص
 آهنی ۵ اخییب



 شدن زرف و«دنلک (تب رب»سرسمه قافت ابا ریواهسعع نیا رد
 لینک هظحالم اند ر وزب و "]

 تسامذمسما اعتسودهدا وا اخیاههشیپ رنه زا «زراس رتیپ )



 طب

 با

 اب شا طلا

 10, میل

۹ 

 ۰ و وب ووو» و وب بام



۱ 



 را

7 

 ار

 دن دود هد رک لیمحت واب الاب تاماقه4

 : ناسا د

 هن داح

 | دروفدب
 ۱6 و ر وقدب » ی اکب را نکش وا 0

 یا رس ی اه یتش یرس نی رخ آ زا

 یارب ای رهآ ی ای ددیو ری هک دود

 دز ا و ر یه ۵ یاهیت اب رد رب زاد هلب اعم

 كر راد ناتییاک .د و هد رک سو ایا

 دوب یئاهادخا نی رت قبال زا « رد ۸8

 یهدن ام رفب عتتف | وتیمیت اب ر دیو ریل 4

 هزوح . دن بوصنم یواس نینج

 یق رش ل>عآوس «نکش وال نی ات ومام

 - رب و نشخ یاب رد رد دنا نب رگ

 نب » زین لیا دنیمهب و دوب هتفشآ
 ناساکع ند رتگ دزد زا هک «دروفسن ام

 ار یتشک نیا «روصم یاهژات رب ر هبهت

 2: 2۳ وا

 ناوتس « تش زب رسفا كب قاعتاب ار

 د و رف یتشک هشرعرب « رت اب رتسچ»

 یبطت یاه ۲ رد «دروفدب» .ددوآ

 یارب دوی رضاسح و دادیم رو ام

 یاهن امهم نآ نتف رب ذب

 تسن اوت تمح زد رثپ وکیله ودنک فق وآ

 ها | وخ ژ

 هش رعر ا دنا رفاسم هدش ماگمهیتشک اب

 . درادکب

 رد تماقا ق) 5-0 نبث وا دود

 هدن امه) زیچتكري نامهم و دنیاب یتشک

 یاهجنب اب اردوخ یتشک ناتیباک . دش

 قح نان اه ۰ د رکیم هرادا نب دال ود

 صاصتخا نا آب هک ار یتمسق زا ز و اج]

 زاتدش»د همه و دنتشادن دون هدش هداد

 ۱ ر شا اروتسد و دممشاد میل ناتیباک

 رگ د هد با ۵ رکبم ا رجا وهم وم

 رفا ود نیا روح زا نایب اک ْنآ

 نآ زا اسما . تشادن یشوخل د چیه

 0 ر و دب > ینشک ی اه ترث و هک ی اح

 هد روفسا ام» دود ید اب ز تیمهادجا و

 زا یروصه ژان رب رهبهت روم ساکع

 ناتییاک می زا دنچ ره وبهدش نآ

 وا ۷ دوبل وصاح ینشک رد سکچیه

 . دمک یراکمه

 تشادن «دروفس ام» زا رته یعضو زی
 دز اس زر یششک یراده | رد و>خ هک یتق و

 . دشورب ور یاه رظننم ریغ عصو اب

 اب یهاگشپ ام ۲ صصختم رفقا راهچ هس

 رو ش) ام ز۲ یاهد) ول و بکس و رکیم

 و لاغعش زا ر) فرظ تلب و دنتف رم

 د رک ی امن دوخ اهن آ راذک هب و رک اخ

 ناصصح24 زا یک « رتک ۵ ةدهاشم اب

 بوکس و رکیم هک ۵ رک توءعد وا زا

 هل ول 4 مشچ رک ۵ . دزادن ار یهاگن

 تب زاتمسو كلی هکنیا لو ب

 هک كد 4 رذک د تسا تسرد

 اد هد ورک اخ ول اغش ۲ یو زاهک تساماک

 مد هد دو آ رد ینیا یم 4۶ ف رظنب ایوآ زا

 سود ی اب هد رب ز تب اراهلاغش ۲ نیا

 لاغشآ و یایاقب ام . دنخب ر اب رو رو

 یاد دا و-م اسم دیم) ار اعس ور ی اه

 مدهدیم صیخشت ننریاس زا ناشصاخ

 عوصومنب [ دی اب نم امش هزاجااب الاح

 . مهد شرا زگ ادخ ادب ار

 توهم رتک د 4کلاح نآ رو
 یشوگ هاگش ام ز۲ صصعخته د ربیع هاگن

 ته همش[ ۵ رد ار نفلت

 ۵ وا تس رد ام سد 4 ناتمباک 

 دی اش تساهسور لاعم اهل اه نا

 اب ر و ددشب) تع ادیب شش ویس دودح

 نیازادیاد یثاب رود رب ز . هدش هنخب ر

 دیش اد هدش رود یلمخ و ودح

 داد روتسد وکدنلد اب ادخات

 هله>ح یا رب یک داه۲ تااحزا تا رفذ

 ادا د رگ رد دوخید عیاهتس رسد ج راخ

 و رتاب رتک و و دنلد نامه اب دعر

 یهدن ام رف نسب اک هر 3 « در وفا ام و

1 
 تاداطا « یهدن ام رف نیداسک

 ۲ درک راّضحا

 د وا ر وطو ی اههشیش اد ر وص>م یی رات

 نآ رب اب رد ۵ رسب [ تا رطق بآ رم

 لوعش» رتکد اب ادخان دشیم هدیش اب

 زا یاتف عوسم نیمه رد و بش ترحص

 و یئاسانش قاروا هدمآ شیب نا رسفا

 ساک «دروخسا امر یاه هما نیک ین

 لد# نآ زا یقرق دیگ دیس ر و 4تف رگ ار

 تفک دشعامآ هک شراک . هروآ

 « دروفس ام یاقآ دیشخب یه

 یدابز تیمهاام تب رومام نوچیل و

 طایتحا دراوم روجنی ارد دب اد راد

 . مینذک تاعارمار تقوو

 هک ادخاب یادص عق وم ندارد

 «نوتسا | »مس اد ء زج رسق | كب یدنت نحلب

 اراهن ۲ رظن دوب هداد رارق باطخار

 ۰ ۵ رک بلج

 : تفگ مشخب ادخا)

 یداد هزاجا یقح هچ هد وآ

 ؟ دی ایب ناب هشرع یور رتب وکیله

 ران اه موو هدا دز روتسدنم رگم

 ۰ تساعونمم

 : تفگ تنجل اب نوتسلار

 رذب وکیله نب زن ناب رو یا ق "

 . بشم مامآ تشاد

 ورد « یاهد رگ روتسد ضقل وآ

 . مک مولعءا رد تفیلکت ادهات

 یرگبد رسفا هب ور ادخ از دوب

 : تفگ «وروفس ا«»> هبهراشااب هد رک

 د رم ندا 4 یداد هزاجا وآ

 ؟ و وش نیهدن ام رف نساک هراو

 : تا دز ا طس وا زن وخ د روقسا ۵

 مووخنم . تسیا ناشب | ریصق]

 مراد ریصق]

 یکی وا فرح انتعایب ادخان

 : تفگ نارسفازا رگی ۵
 فیقوت ار رسفا نسیا دوز -

 ۰ تیک

 «دروخس ام» و « رث ابر هب دعب

: 

 .نمنمد اک هر 9۳ اس

 . داشوا ها رب و

 یاههاگتسد زا وعلم نیباک

 و وددارو وآ د نلد و نفلت لثهفلتخم



 تخت تب و زیمكي « باتک یدادعت

 تریح ثعاب هچن ۲ اما . دوب هداس

 كر یوجودش رتاب رتک هو دروفست ام

 نا ادخا « ۵ وا نا اک رد رگب د رف)

 کا اکفل و » ناتییاک مساب ار صخش

 قد اس ی ای رد یوریث رسفا «هکب رش

 رد صعجش ندا ۰ د رک یف رم نام) ۲

 رب ز تي هدن امرف مود ین اهج گنج

 ناونع الاتح دون یناملآ یئای رود

 نیادد هوتان» 4 هتسا و ینف دواشم

 «یف رعمماجن ! زادعب تشاد روضحیتشک

 : تفگ ادخات
 امشب اب نم ۱ ا>ناب 3 [ بوخ

 مراذگب لاوحا و عاضوا نای رج ردآر

 زار کرامت اد ی اد ربعم دد ام

 «دنل نب رآ> و «دنلسا» شب هک مد راد

 هلح رمرد یتشک نبا تسا هدش عقاو

 نامزاس هتساو یتشک ثب ناونس لوا

 ناونع مودهجروروو «وتا» یعافد
 رد اکی رمآ یئایدد یوری یتشک تك

 شا هفیظ و و دنکبم تمدخ اه ۲ نیا

 صوصخب ووت ان یاهروشک قوقح ظفح

 . تساکی رم آ
 هیسور كاخب هک اهب1 نیاروام

 دد ابد تسا کد و زا یر وکسم هب و

 یس و دی اه ی اب رد رب ز هک میش ۳ بظا وم

 تس« وت ان » یاهبآ وزح هک ربعمنب اب

 رس دن درک ادیب هارد رگاو دنب ابن هار

 ۰ مب راذگب ناشقعآ رد

 ؛ تو ۵در وفسا ام

 ام هیلع رب یراک هک اهن ۲ یلو

 . دننکیما

 زا ؟ دینکیم لایخ روطنیا بس

 ی ای رد رب ز را رقنسا ۲ لا ادم جک

 را رقتسا ینعمم ۵ ندا رو اهن اب هتساو

 . تسیث تشوم هاگب اد باد

 ۵ ۲ یاهی اب رد رب ز ) مش

 ٩ دینکیم هلمح

 نیا هب یمیقتسم باوج ادخان

 : داد لاوس

 بیقعت « راکش نتفای اهراک

 . تسوا نتخادنا ریگ هرخالاب و

 نتشک تب و دیال مه دعب و

 . تسا راکش
 : تفگ رخسمت نحلب ادخ ۳

 حلصلاح رو ایئد . ه هوا

 روطنبا امش یاسه همانزور . تسا

 رواب ار نسبیا مه مد رمو دنی وگ یه

 منک هف اضا دی اب لاح ره ۰ دن اهد رک

 صوصخب یلای رو رب ز تي لابد امهک

 مد رگیم« کر زن خرس» راعتسم مساب
 مناهدب دار نآزایرا آ طقف لاحب ات هک

 آره اظ4؟ سور یتشک جنب ودح نی ارد

 تشک لاح رد تسا یریگیه ام ینشک

 زا یعیهک میداد نانیمطاام . تسا

 دد و داد هط ار ی اب رو رب زاب ها ۲

 زورماام تسوا ظفاحمو بقا رمعقا و
 نیا میدز روا ام تسد ًاص وصخم

 دنک لایخ یریگیهام رهاظ یتشک

 تسد و میاهدرک ادیب اد یاب رو رپ ز

 یاهیتشک نس ارت [امودت زب مادقاهب

 . میسانش ها اکجنب

2۴ ۱ 
 دروفس ام یدعب زور ود یط

 زج درک یسراو اد یتشک طاق مامت

 اج) ۲ یشک رسهزاجا هک اهددژآ دابنا

 یاهروژآ اج ]آرد . دن داد وابار

 هک دشیم یرادهگن دیدج یکش وم

 ویل ومعم یاهرود زا ربا رب دنچ شود را
 کب ره[ شآ دایرس ی اهحالسنا رخ آ زا

 . هوب

 حالسکاب « رگید شزرا اب حالاس لب

 هاگتس د یدصتم نآ وتش اد زی راد اج

 نيا . دود توص جاوسما تفابرو

 تشادما 6 لفویک » هک ی وص یدصتم

 تف رگیموا هاگتسدهک یجاوما یورزا

 رسد اس و لئش و تیه ام تسا | وتیم

 زامعا ار اب رد رپ ز ماسجا تایص وصخ

 ی اب دد رب زاب یگ ر زد یاه یه ام ونا اب

 . دهد صیخشآ

 ربخ وایارب ادخا مود نواعم

 یهام یاهیتشک یاهمایب هک 7

 دان تعرس هراب رد هکار سور یربگ

 یاهردنب هریغ و بآ ترارح و
 428 رگ دن دون هد رک هرب اخم ناشدوخ

 «د روفدب » یتشک هحلسا نیا زا ریغ

 دا (هد اتس رف حیحص م اق را یتشک ر اهج تسا

 مان هكرومس و وا د یتشک كاب زج

 : تگ عردنالنو» ادخا .دراو

 یااسیدد ریز ظفاحم یتشک

 شیب دیاس تسا «ذلروبیس و وا 1

 یلاوحنیمه رد دوز ای رب دنوچ مینک

 . تف رگ دهاوخ سامت یث ابرو رب زاب

 و دود تسرد ادخا  سدجح

 دنچ زا سپ اهل آ رود ادود تقا رم

 یتشک ۰ داد رمث هرخالاس تسعاس

 کلی رات رو هک دن دب دار «دلروسس ووا و

 ناناولم هتخادن | رگنل سون ایقا نشور

 ادخان روتسدد . دنا وغشم تبث اء۵ نآ

 یصصخت هک ین امل ۲ ناتییاک « رد» الدق

 4:29 رگ ارس رود تشاددراوم نبارد

 دنچ زاسب . دشیتشک یاش امت لوغشم ۱

 : تفآ هد

 نسا ريز نالا یلایروریز
 تامک اد راد و هراد دا رق یتشک

 .۵ ریگیم تخوس نآ زایفخم ی اه ه) وا

 دیمهف دوشیم تخوس نزاخم عضوزا-

 و تسا یمتا ریغ ال وا ی اب رد رب ز هک

 هرگ جنب وتسیب اب لداعم یتع رس اما ات

 و تسیب تدم دناوتیم و دراد یث اب رد

 ناب اپ ردیل و دن امب بآ رب ز تعاسراهچ
 نژرس؟ ایا رب دی اب ر اب تاب ًامتحتدمنٍ |

 نوچ دوش طوب رم بآ حطساب نتف رگ
 4۳ ل زب د یاهروت وم « اهن اولم زج»ب

 71۳555 سس حب

 نژیسک ۰ زی دننکیم ژراش اراهیرطاب

 . دن داد جایتحا

 ب اجر یتشک ناناولهزا نآ دنچ

 یتشک یاهتا رد 4ک یخ رس مچ رب

 نآ رسقا زایکب نشو ریم دود هاش بصا

 : تفگ ادخات هب

 اب دن راددصق اب وآ « ناد رو -

 دیهدبم هزاجا . دنهدد مالسامب مچ رث

 ؟ میهدب باوجار ناشمالاس

 . دی رادهگ تسد4 بت

 تک رج هد ز یخ رجی ریگیه اهیتشک

 کر زب هتس راهچنآ تشپ ردناهآ ان د رک

 دنچ و داتفا اب رد رد لاغشآ یوتحم

 ردوارووخ «دروفدبس » یتشک دعب هظحل

 121 تفاثک و لاغشآ زایلیس نأیم
 : تفگ ادخ ات

 تس د متفگ [ رچ دی دیمه9 الاح

 ٩ دی رادهکا

 ادخا ششوک مامت سپ نآ زا

 تارفث . دو یئایرد رب ز بیقعت فقو

 دا وب یماد یگدامآوتسفا رم لاحرد

 داد شرا زآ رادار یدصتم بش امه

 رد یسانشاوه صوصخم نا اب کلر هک

 هک یثاجن ]زا . تسا هدش اهر نامسآ

 دشیم]د وب دودحنآ رد یرگی د یتشک

 یث ای رد ريز اد نلاب نیاهک دزسدح

 ات یو نابدصتم . تسا هدرک اهر

 هبساحم لوغش صوصخم یاهه اگنس ۵

 ارنل اب ندش اهر لحهیدوزب و دن دش

 « در وژدب »یقشک ودن درک ادیب بآ حطس ر ۵

 رد ۰ دب د رگ هطقن نآ مزاع تعرساب

 تاعطق و نادنسخب اب رد تمسق نیا

 هدنک رب ای رد ردخب ثگ رز وكچوک

 بوخ نی دود ادخ از یتف و . وا

 خب تاعطق نیب هک دش هجوتم درک ۵ گر

 تک ر ح لاح رد خر هکت كي « نک اس

 «کک دزد خرس» یا رد رب زنی . تسا

 هوب هد رک راتتسا خب هءعطق لکشب هک دوب

 بآ رب ز یاد رد رب ز دیشکا یا وط

 ادخان . دش دیدیان رظن زا هتفرو رف

 داد روتسد ناناولم همهب « ردن النق»

 دنش اب هدامآ دوخیاهتس) رس نانچمه

 نی اب یمابب شی وخ قوف امیارب دعب و

 : هاتسرف نومضم

 یاهبآ رد اد یایرد ریز »

 هاب اقمد 0 میتسه۵ یر وو ر وتسد رظتمم

 4 .مینک شفیف وت و هو رنآ ميقتسم

 دن دشیم رظتنم دی اب دعبب الاحزا

 رد زرگید تعاس راهچ وتسیب ات دوبا
 بآیور دوب راچات دع و دن امیم بآ

 تشاودصق یندنالنف» ادخا . ثد اید

 رد اد یثایددرب ز تدم نیا لالخرو
 هرادهاگن «دنل نب رگ یاهب ۲ دودح

 ۰ هو را
 «توص هاگتسد یدصتم ش را زگ قبط

 تع رس اب ای رد قامعا رد ی اد رد ریز

 . دود تک رحرد هاب ز

 مایپ باوسج لاوحا نیمهرد
 اتو : دش لصاو وا قوفام زا ادخ

 یهدن ام رد یا اع زک رم زا روس ندیس ر

 یل ای رد رب ز هیلع رس یمادقا ره زا

 - دینک افتکا وا بیقمت هب طقف و یرا هدوخ

 شاهب اس 4ب هباس نانجه و

 ه رییت هب تسا نیکمم امشما دا هز وگ ره

 دین ند فرو
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 «دنک كمک برغو قرش طاور ندش "
 ینف رواشمک یا اهل ۲ یادخان

 زا یهآ مايبنیا ندینشهب دوب یتشک

 : تفگ هدیشک تب اضر

 تیا وئسم زاا رت هک رکشا رادخ

 . دن ه رک صالخ كان رطخ میمصت كي
 ار یلایرد رب ز 2 اوتیم رگبد الاح

 . ینک اهر شدوخ لاحب

 یاهب۲ رد زونه نالاوا , 4 -

 دودح هک تسانیا لثم « تس«وت ان د
 درب 0

 او تست احد و

 فاخت یللمل انیب نیناوق زا وا دشاب
 هب ار شد وخ وا مراذگیمن نم . هدرک

 یللما (نبب یاه۲ و ناز[ سو ابا

 , تیک زا رفنم کنج زا هدن اسر

 یت وصهاگتسد یدصتمهدعر یععاس

 ه رخال اب ا رد وخیث اب رد رب ز 4 داد ربح

 . تسا هدن اسر یدلمل |نید یاه» ۲ هر

 : تفگ ادخ از هر ین امل۲ رواشم

 ِ یفکیم شا و الاح اد

 هاررود ات مو رب» شا اما ۵ 6 4

 تقونآدب ایب بآ یور دصقم ندیسر

 ه منکیم شفیق وآ

 یهاوخیموت تسادلا رطخوتر اک نی اس

 یدیشا رگم ۰ یزا دن اید هار کج

 ی ای دد رب زراکب یراک تفگ یهدن ام رف هک
 . شاب هتشادت

 ره نم کن اکفل و نک شو

 دیدهن | رمروشک شووجو هک یروشک

 ی اب هد رب ز نا اعد ء منکیمد ود ان دنک

 راچان هک دنک تع اطانممیلسآ ماغیب زا

 . موش روز لامعاد

 | سس

 بآ نوس
 تسا فبطل هنارت كي .تسین هباشون تاب طقف

 تسا تذل۰ تسایرد 9 راهب

 ناکت فد اب یرس یا امل ۲ رواشم

 ۱ : داد

 نیااب هرخالاب « یاهناوب دو _

 ینکیم رجفنم اداین د توراب رابن | راک

 شراکیب یثایرد رب ز راذگب نک شل و

 . هدش یربس و ونم نادود . دو رد

 یلو م؛دوب نام رهق امشیپ لاستسیب

 . دنی وکیمه بلطکنج ام زو رما

 کن ا؟فل و متسین قفاوموت اب نه -

 تسهروج ره دی اب ار یثای روری ز نیا

 . مزادن اب ری

۹ 
 رب ز تلوم ی رخآ هب تعاسهس

 خرس» . دو: یق اد یث اب دد رب زندن ا«بآ

 دن اس ریم بآ حطس ارووخدب اب وب

 اب توصهاگتسد یدصخعم لالخ نیادد

 ريز زا یئادص جاوما زا هدافتسا

 ردمیقتسما د یتشک « دشیم شب یل اب رو

 ناهگاست . هرکیم تباده نآ ریسه

 هل ول یاهنن | هک داد شرا زگ ناب هدب و

 هدی 4 یتشک تسار فرط رو شک اوه

 یاهظحل شک اوه هل وا نب | "تسا هدش

 : تفر ورف بآ رب زهب رگب دراب دون

 نژیسک [دوب هد رکن تص رف یث اب رد رپ ز

 هریخذ دوخ یاههاگتسد یا رب یفاک

 « دن

 نیادد . تفای همادازاب بیقعت

 نانچمه و روس امو سس امل [ رو اش لالخ

 نیا تماخوب ارادخا ات دندیشوکیم

 دوخکل از رطخميمصت زاا روا و هج وتم راک

 راکهدب ششوگ وا یا و دننک فرصنم

 ناب هد د یادص رگید راد . وب

 یاد رد رب ز شک اوههاگتسد تس اخ رب

 یل ایدد رب ز دوب هدش ره اظ بآ حطس رب
 هاگتسد ند رک نامند رد یعس داد نیا

 4 ۲ جایتحا هک دون مولعم د رکن

 یربیذپ ان زی رگ و یرورض تروصا وه

 . تسا هدرک ادیب ار

 ی اب رو رب زب نومضم نی اب یمایب داد

 وت ان یاهب ۲ هب امش» : هوش هر اخم

 و ودس ۵ |دخ از

 هدمآ بآ حطس ادوف دی درک زواجت

 یاهروشک . دینکص خشما رو وختر وه

 ی وسدص ام . دمتسیل کنج ل احرد

 حطس دی اب یلو مدرادن امش درومرو

 اد دوخ زواجت باوج و دیئایب بآ
 دیس را یحساپ یث اب رو رب ذز زا «دیهدب

 یارب زمرد یمایب هک دندینش طقف

 . ورک هرباخم «كروبیسوون » یتشک
 : دیشک تحا رب یسفل ی املآ رواشم

 یتنشک الاسح « رکش ارادخ _

 ۰ دوشم متخ هلئاغ و دس ریم یسور

 : داد روتسود دن النف ادخاز

 دب اب . دیهدد تک ر>اریتشک

 ا رث ۲ هدشدد شک اوه هاگتسود یو دزا

 رویجم یلایردرب ز ات میربب نیب زا

 | و سس

 امخیس۵ ز اتس ۲ هحفص

 سس هه



 دروف
 دی ایب بآ حطس شدوخ و هدش

 : تفگ ینامل ۲ رواشم

 وت ؛ ناتییاک نکن ادراک نیا

 .یاهتشاذگ راشف ردار اهن ۲ یروجدب

 تس دتسا نکممیراک رهب لصاتسم مدآ

 . شکب یگناویدنا زا تسد . دن زب

 : داد نام رف | دخ ات یا و

 - رب زشک [اوه فرطب تک رج

 ۱ ی اب رو

 اوههاگتسد یتشک دعب هظحل دنچ

 ۰. نون هدش درو هتسکش مه رودار ش

 رظتنم هقیقد دنچ وب یفاک طةف الاح

 .دب این بآ حطس یثای رو رپ زات دن وش

 ؛ داد روتسد ادخات

 ار اهکشوم . هدامآ تا رفت

 هدامآ كي هرامش كش وم . دینک رضاح

 . بات رپ
 تدش زا ءزج رسفا «نوتسا ار»

 بآ وج دب زرلیم دوخب سا رهو ناجیه
 : داد

 بات رب هد ام كد هرامش كش وه

 ؛ دز داد دروفس اه.ناب رق تسا

 راکنا . ادخاب یا اوب ووآ -

 ادخان . دشکیم یودوب ان 4 ار ایث ووت

 : دزید رس دنحبل
 ۰ سب وا همان زور « سرت تب

 ماجت (تاغفی رشت ظاحل زا طقف راکنیا

 کج لیا د ام یگ دام و دوشیم

  تسیا

 تب هرامش كشوم مد وگناست نم

 رد4؟ نوتسل | ر.تسی نیا رد یر طخ شت ۲
 روتسد طقف هلمج ندازا ناجیه جوا

 همک دآ رو دون هدینش ارد وخب طوا رم

 : دز هادو هدرشفاد خرس

 « دش شت ۲ ثكي هرامش كشوم -

 ! ناب رق

 سا ره و تهب زا همه هظحل كب

 هش رعكيلش دود « دندش كشخ اجرب

 دعب هقیقد كب . یون هدن اش وی ار یتشک

 راجف | هفخ یادص ابرو قامعا زا

 هعطق هعطق یئایدد رب ز . دش هدینش

 مکح یتشک رب ته زونه . دود هدش

 توص هاگتسد یدصتم هک دوب امرف

 : هزداد
 ام فرطا ردژا راّهچ ناب رق بس

 یثایدد ریز [آرهاظ « هدش كيلش

 اه رژ كشوم یادص ندینش ضحم»د

 ! تسا هد رک اهر ار

 : هزداد ادخان

 . هدامآ ددژا زا زي رگ یارب ب
 ... روا ام هدامآ یتشک

 اما دود تام زونه وروفست ام

 نباتسا ادیمهک دود ین اما ۲ رواشم طقف

 یت اف رشآ تروص طقف ادخان روتس د

 ددژزاتسا هتشذگ راک زا راکو درادار
 یتشک ی اهکشوم لثم یت ای رد رب ز یاه

 چیه ودشیم تی اده راکووخ هاگتسو

 زااداه ۲ تس اوتیمن یشالت و رونام

 نحلس ادخان هدراد زاب فدهب ندیسر

 : تفگ یهادآ

 همادارو ام ء هدامآ یگمه_-

 « میهدیم

۹ 
 تک رش اب یملیف ناتساد نیا زا

 و (ددنالنف ادخان) كرامدیو دراچیر

 ینادرگ داکب (ددوفسن ام) هیتاوپ یندیس
 . تساهدش هیهت<سی ره زمیج»

 امنیس هراتس هلجم
 لایر ٩۰ هرامشکت
 نایتسلاگ - پ : زایتما بحاص

 ۱۳۰ هرامش دیدج هرود

 )۵۰ ۰ لسلسم ه دامش مهدزا ود لاس)

 ناگدنسی ون یادوش رظن ریز
 ۸ نامت راب۲ امید ژاساپ هاش هارد راهچ : ین اشن

 16۰۷۳-٩۰۰۷ نفلت
 144۱۳ نفل - داش ره وگ هچوک ی روا ناب ایخ هکس پاچ

 ۳۲4۱۱ نفلت یرهاوج یزاسروا رگ زا : روا رگ

 ۰ یاه مشی رود

 "ابتنالتا
 رو

 )وب را ست

۳ 

 ع زده نیت و

 ۳ حب موج

 رو

 ۲۵ 46ص امیس۵ ام

 | سس تنیس باسن راس شا زیر نوت نر شب



 هنوواباتب ر
 ۴ ۸ ۲ ۴٩۱

 هزا-ت هدنن اوخهن وواب اتب ر
 اب ریخا لاس دنچ رد یث ایل ان ا لاس

 و ایسا ایا رد کنه آ دنچ یا رجا

 یو نینطرب و فاص یادص و هدروآ

 یاب شیارب یرتشیب تبقفوم یاج

 هونب روت» رو وواب اب رتس اه و راذگ

 زا اد یتدنناوخ راک و هددآ ایئدب

 هد رک عورش رهش نیمه درد یک دوک

 ۰ تسنا

 كه و كک تلع» شن اب رهشم»

 7۳۳۳/7/۱۱, سس عموم سما
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 وا هدن اشوب ار شت روص هک ین اوارف

 ۱۹۵۹ لاسرد .دنمانیم «یکمتكک » ار

 لاویتسف رد اد یثالط هحفص هزیاج

 س) نآ زا و هدوآ تسدب یونی روت »

 وب داربوبحم ناگدنناوخ فور رد
 نا رت فو رجم .تف رگ را رقنوب زی ولت و

 فو رعم فینصت یا رجا یو که

 و ی

 یاسیلاستبا ناد زد هک تسا ۲

 نب اه و واب اي ر. و وشیههدبم ا ۲۵

 تحآ زی هساارف ناد زن ار كنهآ

 ندا زا و هدرکارجا نوعی ناونع

 یوس ا رف ناگدن ونش نایم رد قب رط

 تسدد ددعنم ناهاوخا وه زی نا ز

 .تسا هدروآ -م

 ناگدننک ا رجا ند رثهب زایکب یو

 1 [ یهباسحا ایل ادب[ رد دنتیاهکنه [

 و« سبب چ

0 

 پبحعو -یسچ

 4>وص ۳ ابمک طس وآ شتاحفص رثک | و تا

 هدش شخب و طبس 9۰06۰۸۵ ینک رب

 ۰ تسا

۵۵ 06 1 4212 

 دد۱۹۲۹ دوف رد 00886 ۰ 6
 یگل اسجنپ زا .تسا هدش دلوتم رصه

 ز ومه درک نیل وب و نتخا وب عو رش

 شردام و رد ها رمه هک تشادن ینس

 تالوحت عوقو ماگنه ار رصم روشک

 را-هچ هتسد تي رو سیا دد . دش
 داد نیل وا یا رب و دش راک لوغشم یرفا

 هم هام رد ار سیراپ» مانن یگنهآ

 مزاع ده .دومن ارجا «مراد تسود

 تب اث وا-ههراباک ردیتدم ودش سب راب

 یسگد نناو-خب رهش نیا یاهبالک

 0۵ مضوا 4 ۷ ۳" ۱ ب۱
 تام 0 ۷

 زر روا و و وومم رو مو ورم موم
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 راز اب هب وا زاهک یاهحفص نیل وا

 اب هک تشاد مان «ناب ورابی ز» دمآ

 نذآ رعش.دش ورب ور ناوا رف تبقف وم

 هدورسًاصخش اوس | رف دولک ار كنهآ

 شوررف رسب و قفوم یاهگنهآ . دوب

 یشکچ رگا : زا دنت رابع وا یدعب

 دسعب و منکيم اد شرگف - متشاد

 -حانشامالس الاح د منکیه شوما رف

 یتف و : فو رم تامه۲ و قشع هعرزم

 تح ام روش رد 4ک د رذگیم یقل و

 .هدشفو رعم 9 هووو ۰۵موو نا وذع

 اتبر

 یر وب یلیب

۷ - ۳۱ 

 .هن و واپ

 نآ وجهدنا ا وخ یر ویف یلید ِ

 یابی ز کنه[ اب ام روش رو یسیلگن |

 3 «ماهتفر تسد زا وت نودب »

۸۷۵ ۷۵۵ ۱ 0۳۶ ] 

 لب دوآ ردیو .تف رگ را رو هجوت د روم

 زا . هدمآ ایندب لوپ دوبل رد ۱
 ود رک ندناوخب عورش یگلاس هدجیه

 نوب زی ولت و وب دار و اهبالک تب اث رو
 . تخاد رب راکب

 ٩۵۹۵۸ لاسرد شاهحفص نیل وا

 ده[ راز اب 0 یل ایمک طسوت

 دش و رب ور ییل اوا رف تیقف وم اب هک

 فا در رو یروب-ف یلی س) نو

 یسیلکت | بومحم وناوج ناگدنن | وخ

 یو فو رعم یاهخنهآ . تف رگ رارق

 :* زا دما و ادع

۵ ۵806۲055 ۱۷۷ 

۷۵ ۲۱۷ 5 ۲۳۹۲ 

 ۲6۵۱۷۱9 اد ۳۷ :اهعم

 9۳۵۶ یا

 یو كنه[ نب رآ قفوم

 ۱ هو ۱۵5۲ ۷۱۲۳۵۱۵۲ ۷ نان

 هسک وساب زی ام روشک رد هک د راد مان

 و یفرعم ثعاب و دش ورب ود یداب ز

 . دد د رگ ناوج هدنن | وخ ندا تخادش

۴۲۸ ۱۱5۶ 5 

 « ناست را و یولیس زا دور گ

 هدنن | وخ رتخ نو رآ بوم ل ۳ سن ( رو

 یدوبف یلیب یک دوک درد .تسا هسا | رو ناوج لس



 ۲ ۰ ۰۰۹5 کروم کوه هو وه جو رو رم و
 رج ۳ ۰ : هو 5 0 ]7۳۳۲ هرم پس ی دیتابیس رع بس ید دات سس یصصص  ع

 و حوت یوم
 هتعشه سو رف رپ ینشهآ هو ۱

 ۲60 4 تاحنص هتشذگ هتفه شو رف رپ کگنهآ هد
 : زا دمت ز ادع

 ید شوخ نم یابث فدا سا

 (زوب د میج)
 موش یصار من اوت یمن ۲

 ( زن وتسا كنیل ور)

 (یرباکیدونیپپ)ینالوط هداج ۲
 ( ان اتن وفیهیج ) هلب الاح

 قشع همغن -۵

۱۷۵۱6۵۲۶ 1۵ ۲۷ ۵ 

[| 669 96۲ ۱۵ ۸ 

6 ۱۸9 ۱۵ 

16 ۸۵۱۱۵۲6 

۷ 0 ۱۵۱۵0۷ 
 ۵۶ ۳۵/۵5 ءا۲ هو (وهادآ) ترمک رودب میاهتسد

۳۳۱۴۰۵6 

5 ۱۵5 60080 

۷ 90 000۲ 

! ۲۱۵۱0 

۷۶۰ 5۱0۷ 

 فک

 (ومادآ) خ رسیاهلگ یتقو ٍُ

 وشا رود بس

 (اهلتیب ) كم -4

 (اهلتیب) ورب هتسهآ س۰

 یدادنامیانم دوجو بوختاناکما هب و نویسامالکد همجرت و رعش
 یورهک ۱۵۱60 0۲ ۱۵۷۵ بل اج

 اجنپ ارد هدش پاچ ۲و ۸ تاجحفص

 ؟مراد تتسود ارچ

 یتشز هب اد مشچ اریز مداد تئسود

 شوگ اب و«یدنب یم نم دوجو یاه
 ,یزیگن ایمرب اههمنن نمرد «هن امیمصند رپس

 مرظن دداد یگدنز هکاریز مداد تتسود

 هکلب فداصت هب هن «یهدیم هولج رتلیوط

 .دصق هب

 قشسع ۵4مین

 تسیئ فرح رگیدنم زود ره یاهفرح و ۲و و تو
 3 یتسه هک هچن ] رطاخب هن مراد تتسود

 هک یماگنه «متسه هک هچ نآ رطاخب هکلب

 .ماوت اب
 دوخ زا هک هچن ] رطاخب هن مراد تتسود

 هب یتورث ره زا رتهب ریز مراد تتنسود

 .یاهدرک كمک نم یتخبشوخ

 هن مالک اب هن ؛سأمت ۳ هن ار داکنیا و
 <ندوب دوخ» اب طّف «هراشا هب «یاهتخاس
 یعقاوینعم نیمه دیاش و:یاهدرک شیوخ ارم دوجو یاهیدب هکنآ رطاخب هکلب
 .دشأاب قشع یریگیم هدیدان

 فینصل لاح ات یددعتم یاهکنه

 ی امزآعبط زین هنیمز نیا ددو هدوآ

 تکه[ هک تشاو لاس هد راهج 1 درک

 سنا رفودن هدوآ تسدب یت رهش شی اه
 راک هساداب یرتشیب قایتشا اه لاگ

 لاس رد یو یر یگ دنن ا وخ

 لاحردوهدم ۲ ایادبآ سیراپ رد 6
 دزاد- لاس هد زا اش زا شیب رضاح

 زا یناوا رف قایتشا شزاوآ ندینش

 رسخا وا ندا و دنهدیم ناشا دوح

 ی ۳ فو ۰ ۱

 دا رق هجوت دروه شب اهگ:۵۲ یروط

 یا رعد یمیق رد تهج نیا زا هک هتف رگ

 .د وشیم بوسحم نا را و ی ولیس

 لاویتسف رو ۱۹۷۵ سرام رد

 لواهزی اج لب اث رد «نوب زی ووروا»
 ۱۵۵6 هد وناژ رد .دروآ تسد» ار

 سپیلیفیا ایمک طس وآ وا هحفص نیل وا

 « شان قم-حا ردقنیا» ناونع تحت

 قفوم یاهگنهآ ریاس .دمآ راز اب هب

 ««اهلگ واهن اب ور» : زا دنا راس یو

 « سدقم ی امل راش» ۸ « نسل امتس# رک

 « یموم كسورع» یاس رز که[ و

 « ی وص كس و رع

 ال روانال ۵1۶ ۷۵
: 0۷۶ 10۲7۶ 1 00 +۷ 

 1 21078 ۳0۱ هما هو ۶0۲ طعات 700 6
 وب و صفت 1 وص ۵۵ 1 عتس ۷41 7۸
 1 21078 مات هما هدنچ ۶ع۲ طقات ا 01۸ 6
0۵۶ 0۶ 

 2 عود طعات وب وجصع ههلعتصهم ۵1 سع
 1 20۷76 ۳۵ت عود دوم اطع 0092116 8

 ه۶ یطع ۶۵۵1 ص 8
 ص8 عود هعذصع رند ظ010 ۲0 6 0091011

 هک لطف ع۵00 دص 6
۱ ۶ 10۷7۶ 1 8۵ ۷ 

 1 10۷79 0۵ ۴0 01۵92086 زآ 0الت» 58 ای0۵, "ابطع
 ۱ 0: 60۳0 ةدص عم

 میس مد همنقتصع ۲۵ ایطم سند دص ۳6۰ ۷7۵0 912 1
 1 و ب9 123 8

 7 21078۵ ۳۵ام ظععقتیوو زواب عج طولمذصه 2و 0 ع
 و 108867 0۴ ۳ 6

 ]ما 6 طقووحوصق طب عنان اعلان
 ص8 طعم مدفون و وه فو طفل ع عصمت هومط

 92ت 2 8

 1 210۷76 70 60عتنوو و متد ظف76 ۰: 1۵8۶ 6 "ان
 وتو .وتیخق ب۵ فتعو دف ظقص

 1۳ نا طصح۲6 همصم ذب مناتطماتا و ۵۳۵ ۳1 اتطمتات و اتهام
 ۷5 ظ0ااب ح هد

 ۲0۲ ظطق7ع 008 ذات طول لات 11۶ 1
 طهدزممو هاو ون هطقف دو هطعا 1۵۷6 وصف
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 هراتس هلجمر امشنا وا رف هجوت

 لامک بجوم كب زوم هحفص و امنیس

 دب و ود هد اتس رو 4۶ یراعشا .تسا رکشت

 تف رگ د نها وخ دار هدافتسا روم

 رعش ام یا رب مهزاب و هد رک فطل رگ[ ۱

 . دش میهاوخ نونمم یلیخ دیتس رف)

 یاهگنه [ رعش ۱

 ۱۵ ۱۵5۲ ۷ ۴۵۵(۱ ۷هب (۱۰4)
۳۵۴۵۸۲ ۴۲۵۲ 
 . دن اهدش پاچ اههرامشنیا رو ۶

 یوم هدنی ۲ رد زین اد راعشا هیق

 . درک میهاوخ

 یدددج- ز یا[ اب مناخ
 نات هحوت هرومیاهگنه ۲ رومرو

 ۱ ر امش لبه ديد یرتشیب حیص وت

 لک سابع یا

 بچ وم تي زومهحفصص امش هجوت

 هبتاکم یا رب .تسا ام یدنس رخ لامک

 دد نان هقالع دروم ناگدنناوخ اب

 دغش اد هو رک یزاب یمملیف رد هکیت روص

 یراد ربمایف وب د و"ساسر هاب دیث | وتیم

 یسآ ایم سردآب تروصتب ا ریغ رد و

 همان ناشیارب « اهن" ینک رب هحفص

 . كس ودث

 ( زی ربت) تاضا دوصقم یاقآ
 یسعالطا یی وفمس نآ زا ٩

 . مد رادن

 یاسروز» ملیف زاسگنهآ ۲
 مان «سیک | رود وئت سوت ام» « ی ا؛ وب

 ۱ . هراد

 یگیب دیشمج یاقآ
 امش هقالع روم کنهآ هکن 7 اب

 ددنیا هوجو اب تسا یمیدق یلیخ

 میها وخپاچار نآ رعشکاد وزن هدنب ۲

 ۰ درگ

 یابی ز ککنهآ همج رت و رعش 0

 طس و هک ار 4 ید شوخ نمای این دد و

 .دینکیم هظحالم 0۳9 نا زود ر سوت

  یدمآش وخنم یایندب
 یکبار 3

 یداذگنآ نوردب مدق یهاوخیمن 

 ه زحعم منکیم رگف ۳

 نم لدرد داذگب مدق

 نک شومارف اد تیاه یتحادان مامت

0 
 1 : 1 ۱ ما

 ۸ ۱ ۱ 5 لو / 7 / 0
 ِ ۹ 1 ۷ خار ۸۱

 ۱ 0: ام ط
 ۸0:4 رز) 1 9 ی ۳ 1 ۷

 ۱ 2 زا
۹ 1 3 ۰ 

۷۵۰0 1 ۰0۵ ۷۵1601۳۵6 
 ۷۵۲ ۲ 7 هاب هوم موج ذص

 11 2016 و 1 مته وو

 هاب طو وه دم هصف نطوط
 ۵ ابو 31400 7 طع جرج

 1976  هانص هوصوو هوطنص

0 7 0 0۳26 76106 

 1611 ۳91 ۳۵ ۵ و روم

 620016 22210 .طف مود 11 هومج
10 1 1 2 7 .616 6 5 

 و11۵ هاب 11 0 متجبمو

 ظاماب 1۵90 اتو ۵20 ۵ هخصم
 ۷23 اب ذصع مد ۱

 هتبو هوم
 لانصان گود لا
 ها۵ و و

 زابوات دن ِ
0 1 0 

 یدمآشوخ نم یایندب
 .دوب یهاوخ نم لام هک و کیو
  دش دهاوخزاب رد «نژب رد

 تفاییهاوخو نک وجتسج
 دوش هداد وب ی ها وخب

 دادب ظوفحم ارم یایند یلو
 دیشک مهاوخ داظتنا اجنیارد نم

 زاب شوغآ اب
 . وت راظتنارد طقف

 یدمآ شوخ نم یایندب
 وت داظتنارد طمف

 یدمآش وخ نم یایندب

 ۷طظنننژلللب ۳0 ۲

6 11 1۲ 

 2 ای2 0
 122 1م
2 

12 ۷ 17۵2 

 1۵160 همه

 مدوخ دوش یم فت باری
 لوک او :

 ؟ دزادنیب تشحوب ارامش

 حتف ار اهنآیدرم هک دنهد یمن

 هک تسا نیمه یارب نم و , دنک

 عوقوب اهنز رد هک یتالوحت زا

 لئاسمنیادیا ش . متین ی ضارهتسوپ

 ناسا امعاه هون و نآدنزرف یارد

 شعضو هظحل سه هک ایند ةدنیآ

 1 نر رشت نالا" 6 لاح ره

 مهم ار شدوخ دره هک اب

 هک دهدب ناشن دیاب دنک سح

 هک تسا یتفاطل و شوه بحاص

 . هد ود رادروخرد نآ زا ینامز

 ۱ ده کبع تیشاا#ت اف د اضامش ۳

 .متسین ناتتایرظن قفاوم نمیل و
 ندآ جین وان کی زمآ رواج
 .دیابندراد دوجو رعن ود نایم هک

 و یرترب ساسحا عون كي یور
 . دشاد هدش یراذگ هیاپ تباقر

 بر ناشتیعقوم نک فن اهدرم

 1 دنهدبمن تسد زا اهن ز لب 3

 یدازآدوجواب اهنذ هکنیا یارد

 ۰ دنها وخیم ناشندوب فرطید و

 . دن وش امد زا هک

 زا نت اوت اجنیا رد اش

 یاهن ز اچ سد دنشک.. لاّوس نم

 یبلط یدازب خورش یئاکرمآ

 5 لو نم هد را
 یکتسب شتلعهدمآ دوجوب اهنزرد
 و یواکناور هداعل |قراخ جی ورتبآ

 شتیعفوم نا نو هک فرخ یهاگ

 بد قلا تستف

 دنیمهب و ۰ ین ۴ ؛ و رتسام

 هبناوید 4مه کی رمآ 5 در هک تسا

 ۱. ی تی

 نودب نگ ره اهیئاکیرمآ امش

 تروشم سانشناور ای الابق هکنیا

 .دیرادیمن رب ولجب مدق كي دینک

 تسیث دوطنیا ًادىا , هن
 یاهروشک رب است مهاکی رمآ رد

 هد یناور نارامیب طقف نگید

 : دننکیمهعجا رم شات اور

 سپ « بوخ : ینایورتسام
 تمالع عون تي امش هدیقعب نیمه

 اس باباش | ۱۷ .نرسنز تالش
 . دننک لح !رناشلئاسم یئاهنت

 ۱ ۳۳ و دد درد نودد 4

 سن اششوخ ًاعقا و ه لس رنطت ا

 هن وگ چیه امش یگ دن رد ! دیتسه

 1 هک درادن 1 هلخسم

1 

 (هیق) ولچ رام

 نکس نا :

 نامهنم یک دن ررد ۱ تسیف رحهچ

 ین اب و رتسام

 رد هک دداد دوجو اهیراتفرگ

 نگید صخش ره یگدنز

 ینامز زا . دشاب هتشاددوجو

 تو ۰ هتشاددوجو کی رمآ

 .لئ ِ مامت ۳ 2 ی وصت

 "ِ ۰: 0 9 8 هی ۳۳ ماه ۳۶

 0 اچ رایت عج

 0 میتسظی  ؛اهمدآ ام 45 دن راد هدیفع ۱

 یراتفرگ وهلئسمنامیگ دن ز روت
 ًاعقا و هک می وگی دی اب درادن دوجو

 . دیتسه یهاوخدوخ یاهمدآ

 ملیت اتم کشم سکچیح 0

 آ هدشن ی ایل ایا مش 7 ل

 یواکناوریث اش اتش هک متفگ طقفنم

 یناوا رفجاوراهیت ومآ 4

 ۰ هدرک ادیپ

 یا و 9۹ ۱ ۳ ینای و رتسام

 ید ۳ ؛زلث سهلح تع ۳ نزتال وجت ۱

 گیت

 و و
 زاهدیسرن نایابب کی رمآ رد ه رود

 مارتحایوردب اب طبا ورهیلک ام نظن

 ینعیدشاد هدش یرازگ هی اپ لب اقتم

 اسم نادن زر دروم رد هک یزبچ

 شگند ۷ اح ِ شا حیحص

 ی وگ روز
 دروم ند از 5 ۰ ین ابو رتسام

۰ 

 حد

 ۱ نارودنمنیادوجو اد مقفاوم امشاد

 . مهدیم حیجرت ار مگ رزب ردپ
 یگ دن زهرودنآ ردهک امش ک

 دی وگد دین | وتیم دوطجدب اهد رکن

 ۳ هدوب ید وج هرود ه زود نآ هک

 گرزب ردو ۳ ین ایورتسام

 نم و درک فلع یگلاسدوت ی تو

 هعل اطمویس درد ا روا ًاقیقدمتسن اوت

 ه مرادب تسود ار وا ماقمو منک

 یعقاو «تایرا» تي نمکگ رزد رد

 یگمه.ام نارودرد زورما . دود

 ممکنه اسح اف ر تسد زا ارن امدوخ

 زا هلحرم را رد مه نانر یتح

 درمرددنن أ وتیمن رهاگ رذگ و ر ودع

 دن دود را ودیما ن ًابهک ارین ات

 هاب تدم رد دی اش ؛ دننک ادیپ ِ

 دارقید فوم نواقک هدنیآ لاک

 دنتساوخن اهن زنیا ارچ یل و دوش
 یو شدت اس نمناع تسیب مهزاب

 یهاوخیدازآ هب تسد دغب و دننک

 د راد 4مادا ؟ دمد زد



 راوس شا اتسود زا رسید
 یاهضا رس درو لیب وموت ا

 ها رب برغ فرسطب و دن دش

 دون هداد لو وا . دن هاتقا

 دع» هام ششات شملیف هک

 دن امیق اب اهامنیس هد رب یور

 هع9ا و نیا وا ناتسود یا را

 جی رفت و یسخوش تي زج
 یل ودوبا یرگی دزیچ بل اج
 یلیخ عوصضوم جروج یا رب
 یزورنامه زا و دون یدج
 هدی خار ونیتنلاو بانک هک

 . ۵ وا هدش عورش « دود

 4 دم آیه شب) یعقا وم

 اهن ویلجم ی الاط یا:قر نآ

 تف رسگیم هلصاف وا زا لاس

 .دوب را ودیما جروج یل و
 ات اسب رقت هروف نیشام

 نب رتکچوک نودب ار ات وزب رآ
 نآ زا یل و درک یط یدازآ

 یاهزات یز اب مدق ره دورب اچ

 ر ودجم اهن [هکنبا ۳ دروآ رد

 ریمع) تد اب را وای نرو داشت

 ٩-؟ یتقوو . دننک جرخ نآ

 هت ناشل وب دن دیس ر دوویل ۵

 هب ین امت رای ۲ . وب هدیشک

 هراجاهام رد رالد ۱۷۵ لسم

 جروج دعب نآزا و دا ه رک

 ۰ زا یرب۲

 رهر رداص

 : لوصحم

 نارهد دعمیاهامس ورک

 م-یظنت دوخ یا رب یا ۳ را

 یاسه وب دوتسا 4 و هرسک
 شدوخ . درک عوجر فلتخم

 :دب وآ یم

 طاقسا نیش ام نآ اب نم ۱

 ود اب رقت 4تف ر رد راوز و

 هاتف متف ر هار لیم را زه

 عوجر یداب ز یاه وب ووتسا

 ی اهن آ ناسبه دود .. مدرک

 یم در ارم هاهنشيپ آاروذ هک

 مرا ودیما مه ی رفث دنچ دن د رک

 « .دن ۵ رک

 قفومهک یزور ه رخالاب

 تافاکموتایانج ملیف رد دش

 رد یهآ هروایب تس؛ یشقن
 مليفنی ؟ زا وا .تشادن طاس)

 رالودصتشه و را زه تسا اوت

 رواق طقف هک دروآبب تسدب

 اه راکلطتس د زا ار وا دود

 "یرصتخمیج رخو دهد تاج

 . دن امت ی اب شد وخ یار

 یسا و
 شا اتسوو 4-از یرالود

 و دریگب « دوب هتس طرش

 (هبش) «نوتلیماه» «ات ونیتنلا و»زا

 ساک اراک مزاع هامکب یا رب

 هوبالث و زا ورد . دش الث و زا و

 نارود و دسر

 یا اخد ووب) اهم امآ رد

 .دزادن دوجو وا هن اخ لثم

 و ععیس و ز ابسد 4 اخ لب

 شتس بلد

 نامتخاسهس زا یکی هک یمب دق

 یاهق ات اتسا دوویل اه یمیدق

 یاهب راکب وچ «یفارشا عیسو
 یاهورهار « ریظن ی ویل اع

 لمخم یاههد رد « قره رس#

 یما . كيتت ۲ هی اثا و خرس

 رس زج هک درک روصت ناوت

 ار دوخ هک یاهفابژ شوخ

 یثابقر یثایل و رو روصحم

 نامش رده زا یس؟ «تساهد رک

 "1 دا زی رصق نینچ رد یلعف

 نی واهک تسایسک وا ...دنک

 س ور زا ورتاب هک ارشا نیش ام

 هکلم و هاشد اب هب قلعتم ۲

 وا..د رک باخنت | د وب ناتسلگت |

 زا لماک هتسدج» 4 تسا یسک

 رتسک را نلی و یا-ههدن زا و

 اب هکیعق وم ات درک هراجا ار

 زاب ورهکسا ک كب رد هقوشعم

 شود رس یزک رم لراب مد
 یاهگنه۲ وا یار « ننکبیم

 یسک وا ... دن زاونا هب اقشاع

 رب شسام یاهدمک هک تسا

 تخود تسد یا شقک زا

 یمش) ربا یاه سادل , ند)

 زا یثاهنها ری « یئ ایل اتیا

 رد ۰ تسا یثالث وزن و نانک
 یما رتحا اب هتخیمآ قشع تقیقح

 تسا لث او هتشذآ یا رب وا هک

 هتشاد نآرب اد جروسج

 ز اشن هک یث اه زیچ هشیمه ۶
 ۲ هتشا ۵ ی ام ز و صخشت زا

 ۲ . ۵ ز اس ثنمق ۶
 ام رقا» : دد وگ یم وا

 مداستفا رکفش شیپ لاسود

 .مرخب مدوخ یارب یاهناخ

 جاود زا رکف عقومنآ رد هتبلا

 ورنهوک نازوس . متشا ۵ مه
 مينک جا ود زامیتشادل ابخ نم

 منشک یه یا4- اخ لا د نم

 بس انم ویفاک رغا ود یا رد

 نردمیاههن اخیتق ویل و.دش اب

 مهدی د فا زآ یاهتميق اب ار
 لزنمكي هک ارچ مدرک رکف

 :یاهامنس رو رطش لک جحبص زا

 یجانادنام-ل و راس -ناهح- رتشهآ را ولف_ ردان-أبند

 هشبم۵ نم ۱ ۵ ۳۳ یم) دو

 یاببخ ار یمب دق یاهلیبوت

 مدق هک یزور . متشا دتسود

 متشاذگل زنم نیا هناتسآ رو

 تسایزیج نامهنب آ مدد

 هشيمه و مد رآ یم شا ابن د هک

 مدهذردا رسا ۲ زا ی ایر
 م رمع رد ز ره نم ۰ منشا ۵

 ورم رموبوچ .اپورارد زجب
 «.۵اهدب دن یث اس زند اب ی اهفقس

 درک تصرف یتح وا

 هچ هب لزنم نآ دس ربب هک

 طقف . هتشاد قسلعت یصخش
 لآ هدب اهن اخهن اخ هک تسن ادیم
 و دی رخ ارث ۲ یتفو . تسوا
 دبمهف هزات ؛« درک بحاصت

 صخشتهصاخشا حا ورا اب

 هن اخنیا .تسا هدش هناخ مه
 و وویل اهیم» دو یاب نیموس

 راد رهش یداب زتدم هک تسا
 . تسا هتشاد قلعت ووویل اه

 یاهیت امهم هداخ نآ ردوا
 هک هدادیم بیت رت یهوکش اب

 یاههشیپ رسنه مامت رب « والع

 مهونیتما | وفآ ود ور« فو رعم

 .تساهد ریه تک رشاها ۲ رد

 هد رک باق وکک رزب سکعالاح

 هب | رج روج رب ر>آ زیم یوروا

 ردپ زا یئاهسکع هفاضا
 . تسا هدرک نیت ز شردامو

 رف دررف دیه - رهورف البل :تکشاب
 ییومهک_ ملسل د 0 ید دهمج - ادرف



 ۳ ی ی یا

 یا رجامرد «دناب زمیجر»

۶ 

 یی تن ست

 5 ن
۳1 

 شست

۰ 

 فا خج ۰ ۹ 5

 ی 2 ۱ ۲
 0 ۰": و4 ۰

 رادنپ . د . پ : مج رتم

 4۶ اش زا ارث ۲ «دناب» و دوب هدش هرابهراب شنها ریب نیتسآ كی

 درب اولش بقع بیج4 تسد راکیس یوجتسج رد دعع « تخادز ارود» و یدک

 دوخ فیک شرا ولش رب د بیج رد . تشادن دوجو راکیس زا یرثا یو

 ددج رو 4 رصرث | دد فدک نب | تف اب ملاس دوب وا لوب و ترویس اب یواح هک ار

 ۰. دود هدش ه راب هطقا

 کلد « قلت قلت» زج . دن داد همادا دوخها رب توکسرو یآ دم ز اب

 رد هام روا رب ز تسدکی و فاص لدد . دشیما هدینش یثادص ند زرد تخاوژ

 ف رط هدش بعشنم نآ زا یعرف طخ تاب هاگدب هاگ طقو , تف ریم شیپ ا رعص

 نآ زا مادکچیه «تشذگیم قب اقوو اه رتم ولیک . تق ریم اهه رخص و اههوک

  هدن ام تا اژ لبیم یسیور نانچمه «نا زدد» تع رس . دا د زیم یف رح ود

 یک ر خ رس وآ ربا هتشگ رب بّقع 4 یک ان دردی اد یه و 6 دز اب و دود
 نامسآ 4۳

 هم زم ز یادص اه لب رد زا وو اضف رد هک تش ذگیم اهنآ تک رح زایتعاسکب

 رگید راب « درک رادیب دب دش یتبقا رماب ار «دن ا»ساوح و هتساخ رب یک زا

 واهن ۲ نیب هلصاف رد هک دیسر شرظنب راب نبا و تخاد | رستشپ هب یه اگن

 . تساهدشرادومن غا رچكي لثمیک دن |ینشود «قفا خرس وت رد

ضهم ز ز نآب توکسرد رگب د یا هظحل . د رک خب «دن اب و رستس وز
 شوآ فیع

 :۵ رک رتخدب و ردعب هدا و

 ؟ینیب یم یزیچنیما درگ رب بس ۱
 یا رج 4 نآنودب هتشآ رب دعب تخادن |بقعب یهاگن هتشآ رب رتخود

 دیس ربهشوگب رتحضا و ادص , لماک توکسرو . درک شوهاخ ار روت وم دز زا

اب رتخد.د وب نا ز را یتخا ون تاب یا وجا ر وج كد تب اخیم رد لد دا ادص
 یادص 

 : تفگ یس اسحا ی

 . تسا کن ایسا) وین وم ود ّت

 نگاو ودرک نشورار روت وم هد زتراتسا رک د راد فرح نب | ل اد دب

 .دمآ ردتک رحب لبق تعرساب زاد كچوک

 :دیس رد دن اب

 .۵ زا دتع رس ردقچ رثک ادح 3

 ؟ه دز امردقچتبل وب ر رهش ات

 رد هیثاث دسنج « دناب و

 : تفگ دعب

هلص اف ام زا ردقج وا متسل | دیم شاک تسا یعضود» تب
 یراک و وشبما . درا د

 درک رکقف ماقرا نبآ یورد توکس

 ۱ :تفگ دز اد

 ودهش یروطخب دی اشمل ورد شیب روطنیمه درادن یبیع.بوخ رایس

 .داتفافشع وبت وموکل

 ! دش م امت شک وک الذمدب اش هل

 ودآ وموکل کر زا غا رچال اح دن ۵ ومیپ ها دتوکس رد رگب دتع اس عب رکب

 هم زم زد لدعم (اهلب ر فیفخ یا وجت و دون ادیب ید وخب رستشپ لبم جنب هلصاف رو

 دوب هدشیزیم ۲ دی دهت و هفخ
 رکفنی ا.دوشم امت شمهزیه هریخذ دنک ادخ : تشذگ دن اب رکف زا

 :دیس رب كل رخ د زاهتخ اد | ناشدوخ روت وم عضو نایب [اروف ار وا

 ؟یا 4تخب ریفاک هزادن اب هک نی زنب -

 یل و دهدب ناش هک هرادن یاهب رقع متخب دن زند رد بلح كاب « هلب

  ساملا دابجفاج اف هتح

 .دوشب مامآ شنپ زنب اهب هو زنب اب منک یمن لایخ

 طسو دهدب ار ك رتخود باوچ دشاب هتسا وخیت وگ هک یعضو» روت وم

 زابو « تب تب » تفگ راب ودةد رک یاهف رسناهگ ان دوخ تخا ون تب قلت قلت

 .تفرگ رس زا قلت قلت

 : تفگ رتخود

 ؟یدینش | رادصند ا«رسمغید اب -

 قرع زا هعفدکی شی اهتسد فک درک سح دادن یباوج «دسن اب و

 ۱ .تسا هدش سیخ

 .۵ رک | دصتب تب تر روت وم زاد

 :تفگ یزیمآسامتلا نحلب « ین افیت د

 ارام ونک یث اق آ منک ی م شهاوخ « مدوخ نی زاذ لگشوخ روت وم ب

 : داذگن لطعم

 ی-هکب دعب و تی تب تب سیه تب سسسده . تب تب : تفگ روت وم

 شتع رسیسا و دادیم 4مادا دوخ ها رد نانجمه زاب كچوکن او .دش شوماخ

 و . لسیم جنب « لیم هد «لیم هد زن اب  لیم جم وتسید دشیممک کكدن | كد |

 « درو[ بلد یثازسات 6 دز او و وز روت وم یدکل رتخو. داتس ا ه رخال ار

 « دن اب » یون ناب یدیما رگدد و دوب مامت ناو راک . تشادن یاهدد او

 زوجچیه پچ تمس . تخادن |فا رطاب یهاگت هدشهد اید یتحا راث و یغیگنساس

 ؛ دوب هاررتم ولیک هس مک تسد ودلیبهوتا هداج ات تشادن دوجو یظافح

 اهن « تشاد 4سهادا ناب اب یب یارحصردنهآ طخ اعذ:آ رس تشپ و ورب ور

 دو! هاررتهولیک مین ابی رقت هک دون تساد تمس یا اتسهوک یاههرخص هان

 تدم هچیل ود و ید وخ هاب و رگنس دنا اس رد اجت ار رث دوز ار دوخ دشیم رگا

 6 دن اد »دی ز رایمن اشب اب رب ز نیمز ؟ دن امب یقاب دنتسن اوت یم رکنس ندا رو

 یه شید تعرس هتفاکشا ر بش 4 تخادنا یی وم وکل ناشخرو مشچل یهاکن

 ددما هظحل كي . رتمک مه دی اش «لیم ود دیاش ؟ تشاود هلصاف ردقج . دمآ

 كچ و کنگ اونی | هب ویت وموکل رگا دباش « دمآ دی دی «دن ابو لد دد یکچوک

 ویآ وموکل شب رعو مکحم ریس دایب ده یا و . دشیم فرحنم طخ زا تفوک ی م

 و دنک بات رب یرانکب ار تاجوک نگاو دوب یفاک ریسنٍ ۱4 رض تب . دادفا

 . دهد 4ماوا دوخها رب 4هدص ی قیت قول

 : تفگ «دن اب ر

 . میل اس رب ا۵۵ رخصهر ارنامدوخ دی اب « ایب ین افیت

 . دوبن وا رانک رد رتخو اما كل ردخ د و تخادن بقع هب یهاگن دن اب

 لمس رز 5 یتق و دن ایم شب وآ یوس ناود ناود طخ رانک رو هک دد د ار

 : تفگ نان زسفا

 هوک فرط هدش | دج طخ نیاذآ یعرف طخ كب رتف رطا آ مدقدنج

 صضوعارد نزوس و مین اس رب طخ ندباس ار نگاو میلاوت» ام و ۵ و ربم

 ار نزوس دعب و م) ورب ولج یرادقم و دتفیب طخیور نگ او 45 یر وط میمک

 ۰. دوش درو هدبدن ا رام وب وموکل تسا نکمه ما اد رگ رب شا وا لاحب

 شنا امشح رو مبمصت زا ی را حک یلاح رو دور هد رک یرکف دا ار

 ؛ تفگ دیشخ دیو

 یرفا ود.میهدب لهاد ناو نیا نک كمك ۰ مراد یرته هشقن نم -

 تل وعس اب دعر و ت# ریه شیب ینیگنس 4 ادتب | نگ او . دا ۵ رک نداد له عورش

 ودنتشذگ مهن آ زا هدیسر طخ وو طاقت هطقن هب .۵ رک تک رحب عو رش ی رتشیب

 دعب و دن دنا ر ولج هب ار نگاو یلصا میقتسم طخنامه لوطرد رتمیس تسیپ

 : دیسرب تریح اب رتخد . دندش فق وتم

 . یداد یلایخهج _

 : ته اوج یاجب «دن اب و

 . اید « دشابا تب راک _

 نه تن ریع رو و یلص طخ عطاقت لحم اددوخ هتشک رب ناگنل تکنل دعب

 4۳ نز وس هتس ران . دن ضوء ار طخ 4 نون هدش بصن نزوسکلب اجنب | رو

 : تفگ دا اب دن دیس ر

 ام نگاو یاوه هک ویت وموکل 4۳ منک ضوعار نزوس مهاوخیم ب

 و ته اد ی رس فق رج نودس رتخ ۵ .دتفرم یع رف طخ ندا یور د ایم ودج

 یورشهتف رگ ارهدز گن زو هنهک نزوس هتسدود ره دعب . داد ناکت باجعا

 الاحو دوب هدشن اجب اج 4-ک دشیم لاسهاجنب دیاش اهلب ر . دن و رک ندیشکب

 هدیچبز شرکیب مامت رودرد هکیلاحرد «دن ابو . دنک تک رح 4۶ تش | دز لاهخ

 . دیشک یم دوخ ب اچ» (وقمامت اب هتف رگ ارنزوس هتسود تسودود رهاد دود

 رتشیب هلصاف هرخالاب ات دشيمزاب مهزا رتمیلیم هب رتمیلیم هدزکن ز لیر

۱ 

۶7 ۳ ۳۲۲۳۳ 



 - سم م مس

 تشدک هچل |

 هورگ وزج هدادلیوحت ساملایرادتمساک وسالرد و دوره کی رم اب یچقاچاق كيیاجب «دن اب زمیج»
 ریسا نایچقاچاقتسدردهک «دنابا» هب كمک ددصرد ین فیت كنيا . دنک یمدارق رب یاه اتسود طباود زینتسا هدع نیمه ورج هک 6سیک ین افیت »مانبیرتخداب لالخ نی اردودوشیمهتف ریذپ نایچق اجاق
 شک را و قافت اب ات «دشابیم «تسا

۹ 

 . درک هملغ یشوهب و غا رفتسا ربات دیش وک یتدم . دمآ رد ونازب نازید قرسع و نان زسفن «دن اب» , یون هدش ضوعطخ . تف رگ ماجا راکیرخآ روز كد اب وهدش
 : تفگ كل رتخدب دن اب» . دمایهشیپ دشیم هدنک | رب ! وه  نرع هان ووو زا یناونس ایهازمه .شلآ یاههقرج نآ شت هود زا هک ی احرو ناشو رخ و نارغ ویت وموکل دنتف رگ وگنس ناو اش رد رتخد قافت و هد اس رز تكج وک نگاو هب ار ووخ نا زیخو ناتفا هتساخ را اجزا یکتسخ و فعضاب ری درب دن او . دیشک شی وشت اب هنف رگ ار وا تسد كل رتخد ودش رادومن شیپ زا رت حطا و و رت ناشخ رد ویت وموکل غا رچر ول رود زا
 ۱ . نکل تک رحو نیش تشپ نیمه س
 . دش ا) هتشاد نتفر هن اش یا را یفاک تصرف زادن | ریآ هکن ]رس طورشم « دوب ریت تفه اب یور هن اش زرط نا رتهب نیا درک زارد ولجب مردق ناک دننک لود لثم ریت تفه ابا ر تسدو یشاذس ولج اراپتب دیشک نوری رهک زا ار هجحلسا وداتس) هدمآ طخ رانک هتف رگ هلص اف تكچوک نا اوزا شو وخ دم

 . دنا ریم ولجب میقنسم هاررد نانچهها روا شب اهخ رچ ینیگنس هکنی ای دوش فرحنم یلصا ریس زا ودتفیا یع رف طخر وی وم وک) هک دشیمه |! ۲ , دمایم شب هتف رک دوخ هدننک هریخ وست رپ رد اد وا نیگمشخ یت رفع لثم ویت وم وکل ناشورخ مشچ
 ۱ ۱ ! توف

 ر درکیم یئاما -. دوخ ز ونه هحالسا شتسار تسد رد .۰ دهد تسدزا اد لد امت 0 ه ووشک فرسط ودب ار تسوود هدیبسج ویت وموک) هرا وی د) هظحل نیا رد هک دید ار «گناپساومیفارس» تشذگ «دن اب» مشچ ربارب زانشود ویت وموکل لخادزا یاه رظنم هی اث كي یا رب .د اتفا یعرف طخرو هدومیپ | رچم) هداعل (قوف تع ران نامهاب دیس زا رف هدننک رک یشرغ و همهمه اس ویت وم وکل هاگن آ ۱ . ۵ ربا (رهدافتسا تب اهن هل ولگ راهچ نا زا تسا وخیمو تشاد هحلسا رد هل ولگ راهچ طقف . درک ی را هد وخ کیش زا «دن اب » تشذگیه وافا رطا زاناشک ریفص اه هل ولگ . دشیم هدینش حضاو یلیخ ویت وم وکلا شر-غ نایم رد هلاح كيلش یادص ! قل ۰ قن « قل . تفر ناشک هزو زهد رک ۵ امک هدروخلب ر4) مود هل ولگ . دو دا رمه ویت وموکلا ب اجزا یق رب ششخ رد اب راب نسیاو تساخرب ادص نیا رگی هراب . دیش اپ وهب «دن بد رانک روارذل اخ ریفصیادصاب یزیچ "
 : . دیس ریه ش وکد نانجمه ویت وم وکل کا زیادص و دیچیبیمه وک یاب ال رو غا رچ رول تفرورف اهه رخصلد رد دن دادیم س) ارث ۲ یادص یگنس یاههرا وب د هک یلاح رددمب هقرق ددنچ هتف رشیپ یعرف طخردتع رس یاهتنماب هتشذگ یو رب ا رب زا ویت وموک) ها 1 , دی و رذگ دوز هظحلکسب دد ار شاهناچ رب ز دن اب و هدیهج ال ایب دیدش " یتک رح دد کا ایسا هلک . دی رغ ی ایی راد راهچ دنا » هحلسا ۱

 4هسک نشخو مح رب) و ره اظتم راکهبت ودنآ زا یکب « دش مامت «ککا اس ردارب ود زا یکی راک بیت رت نی اب بوخ . دیشک یقیمع سفن سس اب» .تف رگ | رف | ر اج همه زیگن | مه و و نیگنس یت وکس سپس و ی از هتف رگ و و هفخ یادص کر هاگا ۲ دنکفا نینط هروقامعا زی یاهه رخصاب ویت وم وا درو> را و نتسکش مه رد یادص رگ دراب ادصندا ل ابث دد . تساخرب ه رخصو نهآهدننک رک دروخ رب یادص دلم افالب و دیشک رس هاگت رپ هبث زا شت [ دنلب هن اب زد ناهگ ان دم وب دنلب وی وم وکا شر زونه یاهظحل ان . تخادن ا کدنچ «دن اب» یوزاب رایتخایب «ین افیل» ودش وحم هاگت رب هبث زا دشاب هدوب رب نجهذ زا | را ۲ یسک ی وگ هک یعص و) ویت وموکا ناهآ ان .تخ و دمشچ دشدم زود اه۵ رخص نایمزا ناشو رج ونارغ هک تک آیسآ ومیفا رس توب ات هب هتشاذگ ش اچ رس ار شا هحلسا یماراب «دن اب»

 . د رکیم یربهدار «کن ایسا هو رگ د
 / : تفگ نآ رگن ینحلب یی افیت
 1 : تفگ یی افیت باوجرد د د رآ یم زاد شودوجوب مک مک درد « ناحیه ند رک شک ورف اب هک درک سح دن اب ».تسا سب ماهد) ۵ اههنحص نیازا هچره . مب ورا اجنب زا بس

 وز تفگ رتخدب دن ایم رد ا زا رآ وس نآ مدق دنچاب یوشیم راکنبا ماجن ار قف وم ۳۷ تسن |دیم) قوسا هک ی زیچ, دوش رود رآ دوز هچج ره هطق نآ زا و دنک تشپ ویت و وکلا نش ور تك اطا نا کز دنا اس لیقس ه رهچٌ رطاخ تسا وجیم شا د
 . مین اد نامیعس دب اب یا و تسا لکشه یلیخ ن» یار . می اس را هد اجبار نامدوخ نر از

 .د رک یم مامآ ار شراک هدمآ ال اب ! رحص غاد باتفآ دعب تعاس ود یکی و دمایم رد اب زا سونک 6 و در اخو كنس ناب تفاسم یرادقم یط زا دعب .دنک یط ار هاد نیا دن اوت تشادن ناکما هومن كل رتخد كمك را . تف ر شوسه زا هدمآ رد اب زا هداج رانک زب رک اخ رد « دن اب و دژ دیس ز هک یتق و . .دیشک لوط میا و تع ابکد هداج ات هلصاف هار رتمولیک هس نآ یط
 .هن اب وشیم ادیپ یاهدننشچ زا یرث | دنیدد هک تخادن ایم هداج نی ابو ال اب -"] ی رظن هاگهاگ لالخ نیا دد تخادرب یو ین اشیپ ند رک كل اب شنهآ رب هشوگ اسد و داه دوخ نماد رب ار ش رس هتسش وا رانک رشخد

 ۰ دمامم شیپ هد (ج یامرآ جوم نایم رد یگن رهایس یراوس لیبموتا تسد دود زا . دیود هداج طسوب هد! رپ اجزا ناهآ ان رتخد دعب تعاسکب

 یتمدخهچ ابی زحبص نیا رد . ما اخ ؛تسا رتیالسکیلف نمیمسآ سس ۱ 4 تفگ یسا زن ظ.دغ هجهل ۱ هد رک 2 رتخد هجوتم ار هاگن ؟هدجم دعسب هتخادن | «دن اب » شوهدم لکیه4) یهاگن و یی افیت هب یهاگن . هدرک نوریب هرج زا رس تشاد خرسیاهومو یناوختسا تروص هک یمادنا ككي راب وتماق دنلب رم و هداتسا كل رتخد رانک هدش كم د زن لیبسموتا ۱

 )و

 تازیلا نیئوگ
 3 دز اه رب ها رمه ار «دن ابد رگب ۵ رس كب اب وا هک دو هتفگ «ورویک یا دا» و دراد ترهش « وسا رف» هب هک تسا تب ورت ۵ قو رعم یاه رتسگن ا؟ زا مدیدو ولج منف ر . دوشیه رود اجن ۲ زا و هد زخ نیمز یور راد هدش درخ تسد ورس و هتسکش یاب اب هک مدید اد رفث تب ظطقف و وین ادیب یدحا زا یرثا یل و و متف نمو دوب زاب هزاورد . دشک یم 4- اد ز نامسآان دراد 4 تسا شت آ یاههلعش «هدش ایب یتهایق مدد و مدیسرز هک کن اپسا» یا آ یو)وچوک رهش یاهیکید زا ۰ مواتفا هار هدش لطعم رگید نه و دن (هو رب و هتف رگ اد دن اب » هک تفآ و درک فی رعت اد نای رج وا وشغآ رس ناتسرامیب متفر . تسا ناتسرامیب یوت و هدروخ ریآ دش مولعم تف رگ ار «ورویک یا راد مقیف ر غا رس مدیسر رهشب یتقو ...)

 «... تسا رخیا این د نیا زاو هداتفاشدوخیا رد هش و نآ مه (دن اب» و«داتسا هداج طسو یمااخ رتخد مدب ۵ دیث ادم امش دوخ هک مه ار شرخآ تمسق .مدش 4ناود فرط نامه زاو دی (هد انفاهار « تیل وی » ف رطب اهامش هک مدیمهف نمو تفگ اد زیچ همه ودادن ناشا یتمواقم نم تالاّوس ردارب رد مه هتسکش 4 درم نا
 ۱ ۰ یشذگ دن اب» رکف زا
 . تسا بآ رمو بوخ زیچهمه و دید یمث با وخ هک ا را د وا یدرب ات هک درک س> شب اهوم یال ار «ین افی» تسد هدروخ یناکت دن اب » .مارآ و هدوسآ باوختعاس دنچ دعب و دشاب یتهالس و هن احبص .مامح « رتک ۵ هک یئاجب .ناماو نما فرطب می و ریم مد رادو ماهدیب اوخ « ی افیث» یوناز رب « رغیال» لیمهوت | بقع نالانمو وب با وخ اهنبا سپ س
 ۱ ۱ : تفگ هدیشک نیسح و باجعا زا یتوس «رتیال» دش ماما و درک فر رعت اد ناب رج ی افیت یتقو ۱ ۱ .درک « رتیال» و ین افیت یوگتفگ یادص و تحارتسا میلس ار ووخ هتف رگ مارآ «دن ا» سپ .نآ زا
 كن ایسا »هو رک 4 ار4ب رص نب رتگ زا رفن ود امش ! شوخ تسد س

ِ 

 ۳۶ هحفصردهیقس



 ۱ ف رج یاهامنمس ۵ دینی همان ره

 رادنپ .د .پ : فیل ات و نی ودت ۸۷

 ۱ واگ ابن

 رثایمآ
 | .نی»

۱۲۰6 , ۱۵۵5 

 یسیارب راه ساموت , لاک مسا :(نا ۵ رگ راک) سیاساموت ]

 -- ۱۸۵۹۵ زا رت اما دد یزاب - (۱۸۸۳) اکی رمآ « كروب وین «تروب وی دل وتم

 ران[ - ۱۹۱۱ زا اکی رمآ یامنیس یاهنرتسو نبلوا ینادرآ راک هب عورش

 تاهتشدیوسنآ دود رتساک دریا نبرخآ بت مهافت ءوس نمل وا : هدمع

 صاصق «لق و ز اب و یوا ز ۲ یار (۱۹۱۱) که رس رس س نیمج اهم

 - ۷۶ درود رس) ض رجفس هد اتس رف س (۱۹۱۲) 7 هر 2 تسا ر هار

 "۹ ناش -یمومع جیلسآ ست بودج رانا تب اب رد قشع بس شت ۲ ی اه هز اب ز

 -ثک ریست د ربا ناب ادخ مشخ - فص رفذ نف رعط [ب (۱۹۱۳) ۱۸4۹ یاهزور

 و ی! یک یاهملیفق یرس (۱۵۱64) میجومب در - ی ایل اتبا بشرود س نافوت

 ریسا یادخ ب ندمت دن ز رف بس یئابرآ ب ندمآ (۱۹۱۵) وسرآ ب ثاثم

 - (۱۹۱۷) كب ادن ولک زا نمراک - (۱۹۱) یئالطنون (3-یرا رف- منهجیاهال ول

 .دوویل اهرد ۱۹۳6 لاس یفوتم

111 ۶۱۵۲۲۱ ۰ ۵( 

 حورش -(۱۸۹۳) دنل ری ا دل وتم : (نا د رگ راک ) ما رگنپ !سک ۳

 سست و - ۱۹۳۲ دد هساارف 4ب تم زع بس ۱۹۱۱ زا اکی رمآ یامنیس رد راک

 (۱۹۱۲) گر زد هلُئسه : هدمع زا ؟ تن یدک رم آ یاهو یه هسسوم کلد

۳2 ۳ 

۱ 1 

 (۱۹۱۳) ادن ز ینادن ز « بلاسغ یوری بس (۱۹۲۱) سیل اک وب ۲ داوس راهچ ۱ 7 ی 4 ۱
 ب۱/۵۳۵ ۵و۲ -(۱۹۳۳) شوما راکسا -- دوشیم متخ وردد اید هک اجز ] ۱۷ ِ

 - (۱۹۳۳) دوداب ( ۱۹۳۵) روش هس - (۱۹۳۲۷) ههلا غاب - (۱۹۲)) رحاس »۰ 1
 ۰۱۵۹۵ ۰لاس یفوتم

11۲۱۲6۱۰۱6۲۱ 2101 , ۵0 

 (۱۹۳۰) ایل اندی مر دل وتم :(روتک [) یگنل رتنبا وکنارف زر

 هامهبنشکب - ال وی اف : هدمع یاهملیق یاوجو ناوا زا رتال رد یزاب

 نود تكجوک یابد از رژ -تسا سب راب هشيم۵ سراب س یسا او - توا
 ی ی

 -۱هنادن زرف س هبنشکد نا 18 یه تس یاوج س رهش درد همکاجم بت ولبماک

 دز ده - قنع لاس دص ب دنک ی م موکحم ایا و ب نرف طساوا یاهکنهآ[

 بمجد) و د-وکسا نوا ا«یاهقشءع - هایس و خرس ب هنه رب اب ستنک بت اه ۵ رگا و

 ناردب س ام یابی ز یاهلاس - ناگتخامل د - درادن دوجو یرتگ رزب قشع
 یشوفود ول هم 6

 مت 1

 4540 نا وج نآ ره وش ت دژ وسبم نامسا - ءاب و دما « و3 وه 9[ بش
 1 ۸ یو ید« قا ود ست نآ رس و ۲ تریغ توش,

 * یزیزص برا انس ی

 بش - اکشوکیل وپ -- (سوه هچی زاب : نارهت رد) یتخبدب هروم رد - | رقف

 تب ایلاشیا هاب هدنز - اهیدتوس - گرم هیلع هقباسم - اهب راد هد ز

 .ناهج یاهبش : نا د رگ راک

1 ۵۱۵۲۵4 , ۳0 

 ۵) کی رمآ ؛ رووکن او دا وعم : :7) دنا ۲ ناج 1
 (۱۹۱۵) کی رمآ « رووکن او دل وتم (روتک ۲) فخل رب 2 3 ها ای ۱

3 

 ۲۵م هم

 هم هی و دو



 ۰٩۰۰ ۰-۰٩۰ة۰۹۰٩ب۰۰۹)ذثذثفةذ)غخىخىحسسمس»سصسصسصسصسص+»++>77777777

 یو ۵

 یاهاسمنیسهدنب همان رب دور : هدمع یاهملیف - ۱۹۵۳۵ زا ملی رو یزاد عورش - رت ام رد یزاب
 مامت - اهرتسگن اگ - نیس باوخ و وشرادیب - باتف آرد یشد رگ - خرس
 ردیز اب هقح - خرس هفط دن ماقتنا هردو . زدیچ یسج تشک زاد - هاش ناد رم
 ربعم - درب نادداکسا - هرم نیمه و لهچ - تیمسا نکیراه- لایتکس
 :هشب) رده و ناد رگ راک تكمک «هدننک دربهآ کمک بس ند دال ود سفق - یا رغ بونج
 هر ط وقس-منهج قو اس وهل وب رتسد-لسعر وبا زهکلم- دن ریمیم ض اوج رد ناب وخ

 مع
 .تاقا رشا -نبه ز رس رد یشجح و مریروت ا ریما

1۷6۲۱5 , 5 

 هایم هدن زاس - (۱۸۹/)دنلهدل وتم : (ناد رگ راک) سا وبا سو ]

 ص يه
 : هدمع یاهملیف ب 4۵ ات ۱۹4۰ زا اکی رمآ رد تماقا - دنتسم یاهملیف

 (۱۹۳۱)توزو رک- یتعنصین وفمس - (۳۵)ند رک غاد - ناراب ۱۹۳۸( )لب
 - (۳6) هزاتنیمز (۳۰ - ۳ع)یزردب وزس (۱۹۳۲-هیس وررد ) لوموسم وک
 ف نویلبمدص اهچ - ۷ یا ایسا رد) اس ایسا كاخ - (۵ هیس ور رد) ف و رم ۵
 نوتساب اهسیت ول یراکمه اب ) هیسور ههبج ب (4۰0) نیهزوو ری -(۳۹نیچ درد )

 - ( ۵۲ ناتسهل رد ود ره ) دوشیم زوریپ کگنجرب حلص  هیل وا یاهل اس ۰ - (45 ایلا رتسارد) یزا ودن ایادن - (4۲ اداناکرد) درب هاگتسیا - (0 ی | هلیس
 - (۵۳)دود هزار (۵۲ ناتسها رو) حلص ریسه (۵۱) دوشیم زورید یتسود ۱

 نیچ زا یاهمان - امشاب نویلیم دصشش (۵۷) تسا هدیس زر سی رابهب نسدور
 - اب وک رذ) حلسهمد رم - یل امدود الیث وکن ان رد ادرف - (۵۸ نیچدد ود ره)
 . (۳ وربدد) نیمزیود كریس نبی رنگ رزب . (۰

۱۷65 ۶ ۷۲۱ 

 بت (۱۹۰۵) زی ون یلبا دل وتم : (هدنناوخ « روتک ۲) زوب [لرب 3
 - ویدار هدنناوخ - لات وف نکی زاب ب نوتسل راچ یا رسشن اد تالیصح]
 یاهنمچ بس یک ومسا : هدمع یاهملیف بت امنیس رو یزاب - را امت هشج) رده

 - تشهن قرش - ارهیس - نم لد زی زع س برغ هاگتسلا - کنیهوباو بت زبس
 هب رگ - (۱۹۵۸ لاس مود هجرو هشيپ رنه نی رتها راکسا هدن رب) کر زب روشک
 . اناواه روام رومام - یغاب زور ب غادیناوریش یور

۱۱۸/6۱۱/6 : ۵ 
 - (۱۹۰۱) اکی رمآ سا زااک دل وتم : (تسیپ وت راک ) زک دو ۲ بآ ّ#ك

 هسسّوم زد راک س ی اعیلیت یاهملیف هدن زاس « تالجم یا رب نوت راک حا رط
 دد نوت راک یاهملیف هیهت لقتسم كسس ّوم لیکشت - دووبل اهدد ی زا دتلاو
 -رب وهیلب و - پیل یقل هغاب روق پیلیف ریظن نوت راک نان ام رهق قل اخ - ۰
 یضم هیهآ رد كلاکچیه اب یراکمه - ال ردنیس ملیف نتخاسرد ین زد اب یراکمه
 . ناگدن رب ملیف یاهتمسق

 ناورگراک و تیر انس

 میعس,وت لی امسا

 لو 016 ۲ , 

 - کی رمآ « این رفیلاک دلوتم : (هدننک هیه) زکج ت راد 9
 - ۱۹۵ زا متسبب نرقسک وف هسس یه رد راک - اکین وم اتناس هاگشااد : تالیصحت
 شحوت هب ذج ۰ هدمع راث ۲ - هدننک هیهآ ماقمهب عاقت را هدننک هیهآ رایتسد
 یاهشوم - ( یداذزآ یوس دا رف : نا رهآ رد ) یزاب دن بامط یوزر ید رم
 رب ز قاتاردید رم - زچا زا یزاب رامق - لیروگ - تن ایلاو ی رپ - | رحص
 هس - خرس اخد ور رانک رو هرصاحم - 9 - لی نسا رپ یل او ریش
 . تسا دازآ لا 5 تب ه رطاخم ش و>تسد یگ د» ز -ت لبیفس رد ت ناوج یسا زگت

 هیهت مک - وب رد لد زا یدرم - ودن دن اب - ند رو رغم -.ثک رم زا لبقهس وب کب
 . ون از لی راد ملیف هیهآ هسسّوم هیهآ ريدم - نامسا یاههشر : هدننک

[91۱۲۱11۱ 25 , ۲۱ 
 رد یزاب - (۱۸۸6) ناسلآ دلوتم : (دوتک۲) زگنیف اب لیما

 -یثایموم نامشچ : هدمعیاهمایف - ۱۹۳ زا امنیس ردیزاب - ۱۹۱6! رت ام
 یا-ههمسجم - (۱۹۳۲) والتوا- نوع رف یاهقشع - بی رف - لسیل ول نا رتخد
 -.تسواف - هد راو-فوت زات - هدنخنا رخآ ت (۱۹۳۵) یوریم اجک ی ایمو»م
 ناب ایخ - (۱۵۳۸لاس درم نب رتهب زاکسا هدن رب اکب رمآ رد) تشگ ز اب یب هار
 - 0۵۴ ۱۵۲۳696۲ - (۱۵۳۰) یبآ هتش رف -تس رپ نطو - نامرف نیرخآ- هانگ
 ۰. شا راادد ۰ لاس یفوتم

 ار 91

 ی

۳۳ 



 اه

 س ادخ اب دش دهاوخ هچ نیا زا دعب الاح .دیاهدز

 دات دنها وخن تک اس کل ایسا هو رگ

 : ق رک قب دصا 1" افت ۱

 - سال یرتسکناک یاکیدنس كي هتساو «کن اپسا» .مراد لوبق س

 .دا راد ثلد د زا ی ؟گنتسوبد و یراکمه شدا رفا هک نود ساتو 2

 ی و هک لتاقف ود نآ و «ی را یدیش» دژ امیم یاب ٩۷ اجح

 .دز هد رک عورش اد ام یبرد وجتسج نالامه زا ًامتح 4 ۲ .تسا «دیک » و

 :تهگ رتیال !د رک دی اب هچ شدعب اما .تسا

 رهش 4 رگید هقیقد هد . میاهتفر شیب تسرد هکاجنیا ات العو ۱

 دیاب اجن ۲ زا می وشیم دد یتل ایا زرم زادعع تعاسمی و میس ریه «ینیب »

 نامووخعض ویمک کكي و مین اس رب رتکدب ار« زمیج» و مد ورب اجنالواهب ميقتسم :

 «سلج ۲ سول» هب تسه روط ره ادرهظات ومیتفیب ها ردی اب دع .مينک بآ رماد

 نه رظ»۰ مینک تحارتسا یردق عق وهنآ رد طقف وب رسم رگ ا و مین اس رد ته

 امشیاپ درد رگا . دیوش جراخ اکی رما زا رت ووزهچ ره دب اب « زمیج» و امش .

 ناتب اسحتسه یبیت رت ره هب و تسا هدناوخنات ود ره هحناف دن روایب ریگ ار
 دب وش وب وین هناور امیپاوه اب سلجت ۲سول زاشها نیمهدب اب .دنس ریه ۳

 .دب ریگب شی رد ارناتسلگا | ها ر حیص ادرف و 19

 : تفگ رتخد

 تاب نمیل و .میشاب هتشادن نبا زا ریغ یرتی د هار منکیم و تب

 سیلب رومآه ۰ تسا هراکچ «دن اب زمیج» نیا . ماهدیمهفت زوده ار ۳

 ؟رکید زیچ اب تسا یصوصخ ها آ راک ؟ت

 1 : تفگ رتبال
 امش یاج رگ ا نم یلو دیسریب شدوخ زا ًادع ارنیا تسا رتهب -

 ا۸ماک امش زا و تسا یا وخ رس) وا ممد  یمذ ۱ ر اه زیچ تر رکف مشاب

 ْ .دنکیف تبظا و وم ۳

 تع رس ميقتسه هداج رو لیا وهوتا دی دنخ فرح نی اب زک اق لفاسد

 دراو 4 دش رادیب یتقو ۰ تفر باوخب ید هک د یشکن یلوط و تف ریم ف ۰ 3

 ده تعاسهبا دن ود هد رک ف وت رذ؟ ۵ کلد بطم یولجو هدش این رفیلاک تا ۷9 1

 رد زاب لصفم هن احص كم زا ریس یمکش ابو هدش نامسا اد « دژ ان ؛ زمیج» 0

 .تف ریم دوویل اه یوس « رتوال» و درک یم تحا رتسا لیمو( بقع

 یاه لیسموتا نیب دول آ کاخ ی امنیس تاک داتس رهش رد

 ماش رهش کتک ر زد له رد یتفو اما درک یم هولج روج ا ناگراتس ناشخرد "

 ا ریسک ر ظا اه نامسأ اب و اهمخز نآ اب «دن اب زمیج» عضو و رس دز هروخیم "

 كي رد زور نامه هک 9 لدب هشيب رنه تب تسااوتیم وا « رک جا

 .دوب هد رک یزاب لات رطخ هنحص

 ینفلت دوب شاهرادا زک رم هک كروب وین اب ماش زیم رسنامه زا رتیال

 سامت زک رم اب هک نود یاهبت رم نیمراهچ نبا زور نآف رظ .ذ رک تبحص

 : تفگ هد رک و دن ۲4 ور دش مامت هک شتبحص .تف رگ یم

 ااطنآ دی نف وک و ره ثک رد امش یا رد .دن (هدادنمنآ راکمه زاهدان رد

 رد نا رک ۳ راک ب ایه تلقت ی ودمک تک رححیصا د رف یتشک دود را ۳ هدش رگ اچ

 ترویساد مه « ین افت » من ۳3 یارب؛ دوشیممزاعبش اد رف و هداتفا قب وعت 4۱

 عوضوم هکنآ رسگید ربخ تسی ینارگن یاج تباب نیا زا و هدش هتف رگ

 لتقزا یرک ذیل ودن (هتشون اج همه اههمان زور ار یبوچ رهش یزوس شت ۲

 دسج زونه شودا رفا منک یم لایخ هدشا كن ایسا نتفر نیا زااب یشکمدآ و

 تاصخش» هک م راد ربخ یصوصخ عبنم كي زا نم یلو دناهدرواین ریگ اروا

 لاسماد رد رد اج همه « کن ایسا و تا رفذ و دن هد رک شخب دا رفانبار امش

 رازه هد دنکب ار امش كلک دناوتب هک یسک یا رب انمض . دن د رگ ی م امش

 راوس مسهاب یثات ود تسا رتهب بیت رت نیاب . دناهدرک نییعت هزیاج رالو

 .دد و رد یتشکد كات كت مادک رهو دد وشا یتشک

 : تک دا ار

 .مدوب رگ مک تس د ردقنی | ا ریئاکی رمآ یاه رتعکن ا؟ هک کر ارم -

 تفگ ی نافیت

 ملاسو حیحصمی ا وتب رگاام .یاهتخانش بوخ ار اهن[ مه زونه -

 .مذ ۱۵۵ رک ه زجعم میث اس رد یتشکب | رنامد وخ

 :دنک ادیب همادا ثحب تشاذگن « رتب ال »

 « مینک عمجاراپو تسدمک مک دیاب ء قشع یاههدن رپ بوخ رایس -
 ناتو وخدب اب امشومنک لامت دار مت اقيقحت راک هک سا و سا مد رگ رب دی اب نم

 .دیث اس رب درو وی یامید اوهب ار

 مه زا دعب و دناسر هاگهورفب لیب وموتا اب ار اهن۲ شدوخ رتبال
 یولگب یضفب دشیم رودناگنل کل هک میمص تسود نیا هدهاشم . دندش ادج
 ندش راوس ارنا رفاسم وآ دنلب « دون یلطعهیاج هاب ز اما  دروآ يدن ابد

 .۵ رک یم توءد
 ندب هدیشک زا رو رتس رد « دن اب».دن وب امییاوه رودع هقیقد دنچ

 هج وتم شرکف لات نامه ردوو درس باوسخ میلسا ار شاهبسد د همدص

 لوا ردهسک یرتخد « هدیشک یتخس رتخدنبا یا رب هک تسا ادیه دون ۳ ایت

 تبحم اب هک دشیهبوسحم ید رم نبل وا یو دون هد د تسیصم همه نآ یلاوج "

 بلج و درمهسنجه تمسث وا ینیلدد نامرد وا هفیظو . دمآیم شیپ افص و

 رتخد ندا داعمتع ۱ یتس ا ی ه رگب د 0 نبا و دو یو داهسشعا

 دراد همادا .د رک یه تا ابخ

۸ 

 یایه هیس وس 1۳ ومک « نیمز برغم زورما ناسنا

 دن ات

 یندمت نیناکیرمآ ندمتو دوشیم

 ناششا هد اهم و ورهل امن د شد

 برعم نام و تا یاکف ها

 تش و رس 1 كي 2 1۳

۳ ۱ 
 م هو ۹ ۳ ی ی

 شقن ناسنا«نآ ردهک یتعنص تسا یکی نیت هظوبا كي ردار اهتلم

 ها فرصم ۳ ۱ دل ون )
 یه اکه ا؟ و كج وک تص دف نا ری

 سرتسد رد رشد مهار لص ۳ 2

 نیمهزین وا نایغطتلع و درادن

 رتشیب هچ ره یک ذمرشپ . دراد ار
 دهدسم تسد زا ارد وخیعیبط شهذ

 رد دوشیم هصالخ شقن نیا هک

 نیت يک یاق بری فو
 ویلصا شقن دوخ هبونب زین یکی

 نح ۱3 هداد تسد زا ازاد وش یعیبط نامچرتاهنت ی

 طی ارشد لقاال دشابندرمرد ًامکاح

 ی هدیسر وااب یواسن

 و لابقتسا تلع زاب و تسا نما

 هتفصن عوضوم نیمهرد,راب تنوشخ یاههنحسیواحیاهمیفهب شلیامت

 .دناهتفر نید زا اهتیعقاو

 دنادیم «درماب یواسم»اردوخ نر

 دوح یگنادرم گلدن | گدن ا درهو

 دنکیم ه شومآیف دا نر زا لیاقمرد اد

 نآو دد روحیه بنآ هشیر كلي زا نزژ,دوشدنلب دراذگیمارش اهومو

 نیناوقدح را شش وه یک هلصا هن اد رم نوش لداقم زاد. ومد

 یزب رغویعیبط نناوق زایعامتجا .دُنک یمه اتوک ار اهوم و دش وسم

 هناوتیم دوخ نیا و تسا رشب دوجوردهاگآ دوخ ان همهاهنا

 اهنت دنکیه داجبا هدعع ودره عماوجیارب تگ رزب یرطخمالعا

 نوچ هظحل تاب رد هک تسراهشتنم

 مه امنیس ,دنک ادیپ ههادا نضاح درمو نزد تعیبط « هتسکش یدس

 عصو یا سد هج و دش اد ی رشد

 نر کا یا ی دنووتن ر ؟گید تنوشخلکش «ولغو قارغا اب ار
 یک دنز و دناشنب ورفار ناسنا داژآ و نزاب فقر رم الی لق

 كيب لیدبت نطاب رد یعامتجا ناشن درسم زا نز دحیب یربذپ
 هکنانچمه « دوش یلگنج یگدنز تافارصحنا یعا نیا تخم

 اخر اس ود نر نآ رث ۶ ار
 . . ددتدشب هک اررضاح نصع یسنچ

 لا وشههدد دید رعتالحم و اه نهس
 :هدشجیار ص وصحد ید رع کال انمق

 درمونزتیهام رییغتنیمهرددب اب

 شیایسگ هک مینیب یم سپ

 . ودرهو تسا هیجوت لهاق « مدرم

 دهاوخن جراخ هتفرگ شیپ هک

 و لقع ۰ ترش هک یتقو گلم دش

 نوچ.دد ۳ اب اردوخیرش لا ردا

 اههسوسو زا تسا یساکعنا «امتیش

 ۱ نان یاهادوسو

 2 ۳ وی ۳

 و ۱ و جز ما

۳ 



 حیحص خساسب 9

 هدامش هلجم تاقن اسم

۱۳۷ 

 > دی اسشو ناشاه

 -ت لس راب و ی ی نهآ کلی

 ریزسوه - میزروب قشعایب

 اجنیازا - نوران تخرد
 1 تو دا ات

 تاق اس۵ نا دز رب

 زا ۳۲۱ هرامهش هلجم

 حیحص خساپ ۲۹۱ نایم
 ۰ ناباقآ و اهمناخ

 زامشیپ زانهم -۲ (نا.رهت)

 کگنش وه 2 (نا نه ) هداز

 نروس (نا رهت ) لعتشم

 : ( هاش امیک )رویت مهد

 نارهتميقناگدن رب 6
 هحفص ددع جنب ةدن رب كاب ره

 صوصخم یاهتراک هک دنتسه

 نووهت هاگنب زا هفعصتف اب رد

 لاسرا ناشی رب تس) ةلیس وب ار

 تف اب ردضحم» وتش | ممه( وخ

 هاگنب 4 دنن اوت یم اهن راک نیا

 , دننک هعجا رم نووهت»

 نروس یاقآ یارب 9
 تدمب هدنیآ هدامشزا دوبت اقهد

 لاسراهلحم تسد هلیسوب هامود

 ۰ د وش یه

 رد هک ودنآرد نول رام یاهملیف نیرخآ زا یک نآاونع -۱

 : هدف هان امت مه لایه

 .دوبیزابمهنوسنیکیدیجن | ابملیفنیا رد نوت ریدراچیر -۲ ۱
 . تذل ناگدنیوج ملیف نز هشيپینه هسزا ی

 ؟هد وشخد ان » ردهک نرتس وی اهملیف روهشمناگشیپ ینهزآیکی ۳

 کات نیشیمک

 . نوسیمیرپ یاهملیف یرس لیک و لر هدننک فی ۵
 , سن ویتساالتسا ۱ و «رتناهیرفج» تک رش و نیم تب
 .درکیمیزاب ( دا رقید افت )یچگ غ اب ملیف رد هک یرتخدمأن-۷

 ملیف ۷ زا هنحص۷ تک رشاب و ردلیاویلیب یسنادرگ راکب تسیملیف ناونع -۸
 نتخانش یار-ب 6 . نیل كمیل شو نومل كج

 لاکشا اب ًانئمطمملیف ۷ نیا هک مجیم تریاد ۱ هدشن هداد شو امت یاهملیف زا ی -_
 « دش دها وجخ هجا وم قافتا اشرفآ رد شناتساد و دنکیم یزاب نکیب لوراک اب نآ رد
 نیایارب «نیا دوجواب . دف ایم

 نیا رد سیا | ول ۹ : نت دام نیدو ست ول (ءع رج یاهملیفزا 9-5 نآونع ۹
 تسدواک دیذک تک رشد اسم « هد أح ملی هراتس 2

 ار ملیف هس ناونع و یزاب نین نیحت 9 ملیف رد هک مچیهترد ار سسپ مان ۲
 ۰. دید یه

 ۰ دینک رکذ ام یا رد

 یهدریج دوعسم : هدننک ح رط
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 ۳ ۸ ی ۳

 ۳9 ۱ قهو ۳ ۱0
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 ۲ اب 9۹ هر اچ وا رج رج 0

 و 3
 ۹ ۳ رو

 یاد اه صم یاب نو 04

 جد

 هراب رد یرصتخم
 ملیف كيزوم ین ونک تیقفوم

 یفداعتم موهفم هد ی یلاس

 هدشبوبحم و هدجح ۳۷ ن ۱ یمومعو

 رارقطسوتمیچ اش امت هجوت درومو

 , تتفا هتف رگ

 رد 45: يتمش نتشبد اسدنچ

 دانک « ملیف یتاغیلبت یاهیهگآ

 یلحم نادرگ راک و هشبف رده جا

 رظن رد زاسکنهآ مان یارب نوت

 تسور نا زا نقا

 اژ ورسولکیم لثم ین اتتک .منسا هک:

 « ند اعتشتیف یه 6 دل وک تسترا

 نیکم ایت یرتمدد « نمک | و سعذ ۱ رف

 ۲ یه ورا ۰ شاتسا نسک ام

 : رپ یک السی رب ۷ نمرهدران رب

 و ینیچنم یرنه ۰ داژسیروم
 هلبف ۳ تاکن و رج نی ند انت

 یاهقالعو هج وت هطقذ هدشبد وسحم

 نا دن ایه دامشن ه ددتمد یارب

 ریظن زاشکنهآ دنج بن هتشذگ

 2 وگ وه , (دیقف) گن اب روتکی و

 شیاتسا , نمسک او « یفوهدیارف

 ,دنتشاد صخشت یک دنا نیریاسو

 هاش د.دج نیمه ف رظ طف یل و

 هورک را رانا هک تا یخ

 هدش ادج ملیف هبهت رداک ناسانشان

۱ 

 موهفم یچاشامت یارب شمانو
 . تسا هدرک ادیپ یتیمهاو

 نید رد ملی تي 0۳ وم تاحفص

 و قنور نانچن آ ورامنیس هقبط

 ی دصعم هتفگد هک دراد یتسد ویحم

 كروب وین گگ رزب یشورف هحفصكي
 هحفص هک دنهدیمذ تالش مدرم )

 «دریگد رارق هسفف ردو هدش درا و

 قیفوت و تیبوبحم هک تسا یهیدب
 تب زوم تاحفص شورف لرد علت

 زا القمدب دنا یاس تکان لآ

 «ول راه» ملیف نتمكي زوم تاحفص

 هدف کندو ( لدب ر نوشت را ۱

 هدف ر شو ف هخسن اد ۳ هاجین

 تگنلید ؛« ین ان وب یایرور» )ات

 زا «رگنیفدل وکد و «یتروص

 تگنهآ زا یاهدع . دناهلمج نیا

 « اژور سولکیم » لذدم نازاس

 زادف رط صاخ هورگ كي ال وصا

 تكيزوم طقف هک دنراد شوخ

 نههب طود رم دنبلاط اد «اژور»

 لاخنقن :اهتتسزاسکشه[ نی رتژاس

 17 یه ٩ نمک ندخ هم تق روطد

 رد هن احیص» زا شراآ ياد تم

 یاهزور» ات «یراتاه» و «ینافیت

 کگنلپ » و «خرسلگ و بارش
 یاهداعل افوف لابقتسااد «یتروص

 سل 1 1.1.3 ۰۳۰1 بل ال یاب دا او ات ۲

 ۳2696۴۱81101 06 11| و
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 . .کیسا هاش ورد وز

 كلي زوم دره نیا فصواب

 طاخب اف تو هناروک روک ار علف

 دن رخیمن هشیپ رنهو ملیف ترهش
 انا فا رد ملیف ایفا ز وم

 ۰ تینا هدوسد بوج تلد زوم

 تیصخش دن نیمفرحهک یکیزوم

 4 -هدقشع ۳ طد اوز 1 دا رفا

 یشاقن ار طرحم حورو , اهلادج

 تننکسه فیصوت و

 راستا هک تور ناما

 ی اکیرمآ فورعم و ناوج
 : تسا هتفگ « توال جرج »

 هک یریقحت مغریلع ملیف كيزوم»

 كي زومهب نادنمقالعو نا رهاظتم

 هتهدیم ناش نآ هه تبسن یدج

 تسا هدن روا و هبجوت لد اق الماک

 ار « [ژورسولکیم » صوصخ»د نم

 نا زاسکبه | نود رشت زا نیس

 «, مسانشیه ناهجرصاعم

2 

 خژ ام  فق ی ینش یدمج

 هزامش)امتس هراتس هلحم هتشذگ

 ( دیدج هرود ۳ و ۶۱ یاه

 گه زا. کاراته لاوحا ح رش

 وعلا ؛ لفع اسشس .هادزز .ناناس

 : نمویندرفلآ « نیأتسن رم
 «ینیچدم هع نسه ؛ نمرهد ران ند

 سان اف را سهام .اگ تهی د

 نکن ری اتسا نیک اه مسکو

 اژور سولکیم نینچ مهو ثروسن
 ی هدمآ راصتخاف

 -سولکیم» لاح حررش #9

 لتلحت بد «لیصفت هد تی روف

 زا یتسیل نینچ م» و شمههراد |

 .زورمایات زاغآ زا یو راث آ مامت

 كب میناوتب هدنیآ ردمیرا ودیمآ
 گنهآ یاس هراب رد یبل اطم نینچ

 (مهم یاه تیصخش ریاسو) نازاس

 . میشاد هتشاد امنیس

 ,بطم نیا عورش زا لبق
 كس یه یطنعمزال هلن نان

 هلب ودرد هک یعضواب هنافساتم هک

 ایل اغ دراد جاور ناریا رد ملیف

 و هدش تول یکی ای. ملیف كيزوم

 هب اردوخ یاج و دوریم نیب زا
 نپوشكي زومایزور جیاد تاحفص
 اب و دهدیم نووهتب و دازومو
 ی و یروط 9 ت طرض یا رک

 كيزوم زا هک دوشیم هداد حرخب

 فرخ و ید اقاهسزمر جا ملیف

 شوگب اههنحص لالخرد یزیچ
 هد دیها اب ام لاحرهد .دسریمن

 ار ثحبمنیا , عضونیا دوبهب
 هجوتم را ودیها و میشل یه حاتتفا

 تغابف ملیف تلف زوم نارادتسود

 نتم یقیسوم بیرخت هبیور دوش
 ناگدننک دراوو ددرگ خوسنمملیف

 ندشام ظوفحم کار اهملیف

 زاهفاضا هخسن كيلقاال ,كيزوم
 هک یک دراوملتفات هارمع انثآ
 اژ ورسولکیم كد زومی احد ام هک

 هیسور زا »ملیق هحفص.ملیف نالف رد

 !مد وئشن ار «قشعاب

 یی اه تفاطل اب ( نایاب یا غو رف ) « ناهاش هاش » كب زوم

 اور س
2 

 : ارور سواکیم

 ارام | ما هش
 «اژورسولکیم» ملیف *

 راک هس .نشناراکمف مامت یا شیب

 وا «تسا هتسا و و هکسیل 3 شی وج

 ملیفكی زوم 45 دنا خسار داقتعا

 قیمعوبوخو یدج كيزوم دیاب
 .دشاد

 كلي ۷۸۵ یو هک تیشا سود

 ًاعقا واهملیق تي زوم» هک هتفگ راب

 ۱.9یا رد ه» :هک تسا هتفگ
 "ِ فا ی

 « تساهناوید ور اتو را ۳ تي زوم»

 و

 .دشیم بوسحم یاهدن زرا قیفوت «اژود» یارب دوخ

 ده درک راکنا دد ًابث فا فصواد

 زا یضعد هب وا 1 امتیس را

 و زورما كيزوم تاعطق ندرتهد

 زورما یئامنیس یقیسوم صوصخب

 . میت وتو سا
 تي زوم هک دراد هدیقع اژور

 فیصوت ار [ههنحص دیابت ملیف

 ار ملیفیناورریث ات دی اب هکلپدنک

 ردیداتسازا ییغ یو «دزاسلماک

 كي ءامنیس یارب كيزوم فینصت

 رد هک تسا رحیم سانش یقیسوم

 رک شف تور وم شنی رف لک
 تابث اداللماک ارد وخیداتساو نر نو

 نکمایت یرتمید . تسا هدیناسر

 رد اژور» : دیوگیموا هرابرد
 

 و رداتن تصخش تك یقیسوم

 یه بوسحم یگ رزد هداعل اقوق

 (.د وش

2 

 مهدجیه . اژور سولکم
 تاوود فا ۷ لیروآ

 . دمآ ایندب (ناتسراجم) «تسپ
 و كالم كس « الویک ۸ شردپ
 4 مک فک دوق تگ رزم رادهن اخ راک

 یل و تشادن یقیسوم هب یاهقالع

 تسعن اب كلي «انیجر» شردأم

 .دوب لب اق

 دراد همادا

 دوب ابیژ مایفنیا شذراهوجو زا اژور» كب زوم ... اینایسا « قشع « هسامح « دیس لا



 ردا ۵ رس «زورکلاو لوبیا ود کلا زر 92 ین یاهملیف ۵

 . دداد یقرشپیت یو .. دنکیم یزاب «امنیسود هد کر

 روهشهنآ د رگ راک رآ وا رنا ز ]

 هث اسجنب تماقا كي زا دهم یوس | رف

 زا یک رد 4۳ اکبر رم [ هدحعتم کال امم رو

 سا ردسآ لوغشم اج ۲ یاههدکشا ۵

 تسا هتف رگ میيمصت ؛دوب امنیس خب رات

 4 راد دصق و دنک تعجا رم هسا ا رفب

 ددرگ رب زیا یرا ده ربملیف نیب رود تشپ
 ناگدننک « بلق» زا یکیب عجا رد یمایف و

 .نک بهت یش (2ش یاه واد ات کر زد

 تب یط سرد 7 ال وسروا ِ#

 مالعا دنل ربا رو یف وب زی ولت همان رب

 یزاب شب اهوزرآ زا یکی هک تساهد رک

 یفیلف وکب ردق یاهملبف زا یکب رد

 ددنودک | مه سرد ۲ ال وس دوا .تسا

 سا ام» ملیف رد یزاس لوغشم دل رد

 .تسا یا آ

 تمدن ۱2 بی هک ترا وتسا زمیج #2

 شا یثوشاس ز تخبش وخ یگ دن ز هب

 ده | وخیم هک تس اهت دم ده دیم همادا

 شد ر>مناتس ود زا یکی هدش ی وجن رها

 تسود نبا . دنک جاودزاب رادواو ار

 یاهرارصا باوجرد زور كب درجه

 و رگ او :تفگ ترا وتسا زمیج نا وا رف

 طقف جا ود زا هک ی نالوبقت نم ین اوتب

 45 مهدیم لو نم ؛ دراو نسح لب

 «مذک جا و زا

 باوج ر وط | ترا وتسا زممج و

 دز اب یدرمره زور هزو رما » :؛داد

 ین اه راک هکنب ا قارب دنک جاود زا

 قا۶7۱ ناملیم فالخ رب یگدن زروهک

 ناوتیمن هک تسا داب ز ردقز "[ دنتف | یم

 ۰« تخادت | رب دقت ندرگب ار اهن ۲ همه

 سیا »یاهن ار وتس رد زا یکی 5

 اد شب ۱۵ اذغ رتشیب یرتشم بلج یا را

 ناشی رثه یهاسا زا هدافتسا اب

 2440 تسا هد رک کراذت مان روهشم

 ایست( رگ اب رام 2 3

 زا رگید یکب « ولجوب

 ةدش فذک هژات نا راتس

 هسک تسایل ابا یامنیس

 یرنه تایصوصخ تاوب

 ۳ [ه ترقو و4 « یهسج گ

 .تسا هدر وا تسدد

 رس عرم هنیس دنلی ام هک ی اب رتشه

 تي دنی وکب دی اب دننک لیم ه رک اب هدش

 نار سرپ تك .دیلفسا ام نیج سرپ

 .ودراب تب زی رب اب تسب واسم نوملق وب
 وو ود نی رتاک اد تس واسم یتگ ایسا

 هب ار شیاج نابرب وتاش هرخالاب و

 .تسا هداد هژوا نب دولک

 یراذگ ما یا رب هک ۲ تبلاج

 مان زا اهدالاسو درس یاهاذغ هیلک

 ست ولج رام دم ام خ ره ناسکشیپ رده

 « نا [۳ناز «ی راک نوش « نیت اب ی رتس

 -کراک «نول د نل ۲ «ودت ومات لب ناز

 هدافتساه ریغو كد یروگد رگ «تنارگ

 ,تسا هدش

 هم هام یا رب تنارگیراک
 زا و دوشیم رد راب نیا وا یا رد

 دم یما شتس ود رد نت احش و> تدش

 تعرس ایا د» :تسا 42 د رومنب رو و

 نارودب ندش ردد اب نهو دوریه شیپ

 ساسحا نيآ « مدرگیم رب یک وک
 یصحش ۸هاک ندش ردد زا تا ا رگ یراک

 تسا لاحشوخ ردقزب | ًُأ ره اظو تسا

 ! دب وگیم هج دن (دیما م۵ شدو>

 لاس ۳۲ رضاح لاحرو تا ا رگ یراک

 رو یاد لوگشم و د زدگی م شنس زا

 دش ایم شمالیف نیموو و و اتفه

 ناد رگ راک نوسرب ربور
 ۳ اد رگ راک لوعشد یوس | رف یک ر زی

 هد رخ كب ارث ۲ لوا لر هک تسبهایف

 تالاکشادروهدو نوس رب .د راد ده

 درد یزا-» یارب رخ نبا ندرک ادیب
 ند رک ادیب یا رب> : تسا هتفگ شملیف

 مدش یبآ ا وا رف تامحز لمحتم رخ ندا

 شا امشج ودش اب ه اس امتح هک متسا وخیم

 یل تل اح هودن او یا احیش و لب 20 رو

 . «دشاب هتشاد یت و ]



 شجا ود زا زادعب كل ا و مک ی
 رضا یتشخسا نوس اج یراچد رز اب

 و وگتفآ ناراک) 4م از زور ۷ دوشیم

 تاعومطم4۶ دراد هدرقع و دنک هبحاصم

 ۵ نیا شقذ اههبح اصم ال وصا و

 هشبد رده ره وش و نز یگ دا ز رد

 هک یئا-هقالط بلغا و دننک یم یزاب

 لماوع زا هدانفا قافت ا و و وبا اه رد

 .دن اد ون نا راکت همان ز و رنیمه یلصا

 همان زور نب رخ[ اهژ رح نیا عام

 لا و و مک 5 تس اهدش قف وم هک یر

 یاقآوروایب لمه هات وک هبح اصم تب

 اجنیا رد ام هک تسا «یساک نیت راع»

 . میا اسریم نان رظب | را [ همج رآ

 نکمم ۰ لا و وا مک ما (اج

 دد اب امش لاددیا ۵ رم دی ام رفد تسا

 ٩ دشاب هن وکج

  فیطل و یوق : كاو وا میک
 ... کو و فبطا

 تشحو ندش ريب زا اش
 ؟ دب راد

 نهزایل و . یمک: كا و وا میک
 تشحو نیمه رطاخب هک دیس ربا

 ندادباوج زا نوچ ماهد رک جاود زا
 . م وشیم تحاراد نآ 4

 و درس نزامش هک دنب وگیم ِ

 یا را قذعو درس۵ ی اساس>حا نود)

 اش یم وهفم مش

 هتفگ نیا ًامشح : لا و وا میک
 اروانهو هدود نم قثشاع 4 تسا یس

 یسیلگدا دنم رذه هراتس یتس رک یا وج د

 هب (اریخا درادیم رب ماگ تیقفوم و ترهش ةداج رد هک
 ةزباج «وآاویژ ردنکد» شهاب نرخ رد یزاب رطاخ

 .د رد و آ تی لو یا كل رود وبا نا دقتنم _ِ ای

 . ماهتشادن تسود

 لاو و میک هک دد راد هدبقع 0

 مدکوم ر وصت « لب 1 کلا و وا مک

 مامت اد نوچ دشاب ید وخ س) ۲ نا

 یکشب) رده 3-4 ر> ۱ شا د وب 43202 ید

 . دجدیم ماجن | یب وخب ار شراک

 هک دیئوگن رعا : او وا میک

 نر ۰ درد ۳ من وگیم مس یقمدحا نز
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 « حاورا یاتیل وج » ملیف 5

 نا وب ینیل# وکب رد رث ا نل رخ

 هدن رباکب رءا رد ۱۹۵ لاس رد هدش

 «اک ره آ ی اهنیس نا دقنه تٌممه » ه زب اج

 هداد شامل یجراسخ ملیف نب رذها

 روم | نانساد» مای نمص رو « دش

 مایف ند رتهب هزاج هدن رد «تا وزور

 یزاب یار ینس رک یا وجو ی اک) رمآ

 سا رتک [ نا رتهب و (وب ژ رتک دمل,9 رد

 دمآ رد زا یلنیت رام ازلا 9
 تسا یضارد رایس دوخ ۵ لاس

 رسیا نویلیم ۱۸۵ لاس نیادد ا ریز
 دم [ رد(ناهوآ ما ونوملبم ود لد اعم)

 ,تسا 2۵ ف

 و د ر>) اعا اس زا سس هع-1 « لا و وا يک ( 0

 « نوساج دراج) را 2 اب ه رخالاب 6 نا وا رف یاههن اسوا

 ییآ دن زآ رداظ د رک جا ود زا « ز ر دو 2۸۵ ل وم: رد شی زابمه

 دن ارذگیم ار یدنمت دآ۶س

 4۶ زرتشت حج دن خ



۳ 


